Cennik
firma sprzątająca LTW —Cleaning
Cena za sprzątanie wszystkich rodzajów powierzchni przygotowywana jest dla każdego klienta
indywidualnie_ W celu ustalenia korzystnej oferty proponujemy bezpłatną konsultację, Po zebraniu niezbędnych
informacji i omówieniu szczegółów dotyczących:







specyfiki obiektu (biura, gabinety lekarskie, itp.)
wielkości obiektu
rodzaju powierzchni
zakresu i częstotliwości wykonywania usług
rodzaju zanieczyszczeń
Usługi sprzątające cennik (ceny orientacyjne):

Sprzątanie obiektów
Sprzątanie biur

od 0,25 zł/m2

Sprzątanie hoteli, pensjonatów

od 0,60 zł/m2

Sprz4tanie powierzchni handlowych, lokali usługowych i gastronomicznych

od 0,60 zł/m2

Sprzątanie gabinetów i przychodni

od 0,65 zł/m2

Sprzątanie domów i mieszkań.

od 0,80 zł/m2

Sprzątanie bal, magazynów i powierzchni handlowych

od 0, l5 zł/m2

Kompleksowe sprzątanie wspólnot mieszkaniowych

od 1,00 zł/m2

Serwis dzienny
Utrzymanie w czystości różnego rodzaju obiektów w godzinach pracy zleceniodawcy. Cena
uzależniona jest od ilości godzin oraz ilości n niezbędnych do wykonania usług
pracowników.

do negocjacji

Sprzątanie terenów zewnętrznych
Utrzymanie czystości wokół obiektów (biur, domów itp.). Sprzątanie otoczenia:
ciągów komunikacyjnych, placów postojowych:
W okresie letnim

od 0,10 zł/m2

W okresie zimowym

od 0,20 zł/m2
Pielęgnacja terenów zielonych:

_
od 0,l0 zł/m2
od 7,50 zł/ar

Koszenie trawy
- dla dużych powierzchni:
I •=7.

Wycinka samosiejek

od 0,80 zł/m2

Zrębkowanie

od 40 zł/godzinę
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Mycie okien, podłóg i posadzek
Okna pojedyncze
Okna podwójne
Okna podwójne skręcane

od 1,20 zł/m2
od 1,20 zł/m2
od 1,60 zł/m2

Mycie szyb i witryn:
do 20 m2
cd 20 do 50 m2

od 2,00 zł/m2
od l, 80 zł/m2
od 1,50 zł/m2

od 50m2
Mycie podłóg mopem

_

od 0,15 zł/rn2

Maszynowe doczyszczanie posadzek

od 2,00 zł/m2

Maszynowe doczyszczanie posadzek z polerowaniem

od 0,25zł/m2

Polimeryzacja podłóg

od 4,50 zł/m2

Pranie tapicerki i dywanów
Pranie wykładzin dywanowych
Uwaga! Przy stałych umowach na sprzątanie biur oferujemy znaczne rabaty.

od 3,50 zł/m2

Czyszczenie krzeseł wyścielanych
6 sztuk
7-20 sztuk
20 - 50 sztuk

9,00 zł
7, 50 zł
6,50 zł

Czyszczenie foteli

od 25 zł

Czyszczenie narożników, wersalek, kanap

od 60 zł

Sprzątanie pa remoncie i po budowie
Sprzątanie gruntowne
(podana cena nie zawiera usuwania gruzu i pozostałości po budowie)

od 2,00 zł/rn2

Usługa SOS
Sprzątanie przed imprezami i uroczystościami

od 25 zł/godzinę

Inne usługi
Sprzątaniu po festynach, jarmarkach itp.

od 0,15 zł/m2

Dowolne usługi porządkowe nie umieszczone w spisie

do uzgodnienia

W cenę zostały wliczone środki czysto ki firmy Johnson Diversey
Do podanych cen należy doliczyć VAT
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