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ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

 

Opis przedmiotu zapytania: 

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej  

na usługę utrzymania czystości zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. 

 

I. Specyfikacja 
 

1. Usługa utrzymania czystości dotyczy 3 obiektów:  Budynek Główny Centrum 

Dziedzictwa Szkła, Piwnice Przedprożne oraz pomieszczenia biurowe w kamienicy 

przy ul. Blich 1 

2. Usługi utrzymania czystości  będą wykonywane przez: 2 pracowników (w wymiarze 2 

etatów), od poniedziałku do piątku oraz serwis w sobotę i niedzielę każdego tygodnia, 

zgodnie z harmonogramem, ustalanym przez kierownika administracji CDS. 

3. System pracy dwuzmianowy, w godzinach: 7:00-14:00 oraz 11:00-18:00 

4. Wybrana firma sprzątająca, wykonuje usługę sprzątania  sprzętem własnym (mopy, 

miotły itp.) Dostawę  środków czystości, mydła oraz innych środków higieny (papier 

toaletowy, ręczniki itp.) zapewnia CDS. 

5. Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia 01-07-2018 r. do 30-06-2019 r.  

6. CDS zastrzega sobie prawo do zmiany powierzchni i lokalizacji objętej usługą 

sprzątanie w trakcie trwania umowy, a co za tym idzie zmiany wynagrodzenia. 

7. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej i zapoznania się ze specyfiką 

obiektów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracji Panią 

Katarzyną Żebracką tel. 512-824-650 k.zebracka@miastoszkla.pl w dniach od 

06.06.2018r do 20.06.2018r. w godzinach 8:00-16:00 

8. W ofercie cenowej prosimy o uwzględnienie wszystkich kosztów związanych z 

przedstawionymi powyżej wytycznymi. 

9. Oferty w formie papierowej lub elektronicznej należy złożyć w terminie do 22.06.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Harmonogram zakresu czynności sprzątania CDS Krosno: 

Codziennie   

- Mycie wszystkich podłóg na 4 poziomach w budynku głównym (w tym korytarze , 

schody, łazienki ) i w Piwnicach Przedprożnych 

- Mycie zlewów i armatury  , 

- Dezynfekcja pisuarów i muszli w toaletach, 

- Opróżnianie koszy, 

- Uzupełnianie środków higieny w toaletach 

- Ścieranie kurzu z powierzchni płaskich  

Co tydzień 

- Sprzątanie sali kinowej 

- Sprzątnie biur  

- Mycie drzwi wejściowych, wewnętrznych i zewnętrznych   

- Mycie luster, konsol, armatury, utrzymywanie w czystości glazury w obszarze 

rozprysku wody 

- Czyszczenie barierek szklanych (klatka schodowa) 

- Czyszczenie schodów ruchomych - głównie poręcze i szklane barierki 

- Zbieranie śmieci  dookoła budynku  

Co 2  tygodnie 

- Odkurzanie  podłóg pokrytych wykładziną dywanową  

- Zamiatanie dziedzińca CDS 

Co miesiąc                   

     -  Mycie glazury na ścianach toalet 

     -  Mycie parapetów zewnętrznych od strony wejściowej  

     -  Mycie okien, witryn z zewnątrz 

Co pół roku 

- czyszczenie miejsc na wysokościach (pod sufitami) tj. wycieranie kurzy z lamp,       

przewodów wentylacyjnych, kratek  itp. 

- dokładne czyszczenie witryn i gablot z eksponatami- prace pod nadzorem kierownika 

administracji 

- sprzątanie tarasu tj. zamiatanie, usuwanie chwastów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Zestawienie metrażu pomieszczeń  

Lp. Pomieszczenie Metraż [m2] 

Poziom 0 

1.  Sala wystaw czasowych(BWA) 145,28 

2.  Foyer , łącznie z szatnią 130,28 

3.  Taras  137,26 

4.  WC niepełnosprawnych  4,36 

5.  Klatka schodowa  23,83 

6.  Pomieszczenie windy  4,06 

7.  Klatka schodowa schodów ruchomych  12,42 

8.  Schody ruchome na całej długości  80,28 

Poziom  -1 

9.  Klatka schodowa  19,29 

10.  Klatka schodowa schodów ruchomych  11,37 

11.  Pomieszczenia socjalne  21,13 

 Poziom -2 

12.  Sklep  92,03 

13.  Biuro sklepu  15,02 

14.  Foyer  31,95 

15.  Sala konferencyjna  65,20 

16.  Zaplecze sali konferencyjnej (kuchnia + 

biuro) 

8,05 

17.  Klatka schodowa  21,41 

18.  Klatka schodowa schodów ruchomych 23,11 

19.  WC kobiet  - 13,40 

20.  WC mężczyzn  7,94 

21.  WC niepełnosprawnych  4,01 

Poziom -3 

22.  Sala warsztatowo dydaktyczna   145,71 

23.  Kotłownia  11,35 

24.  Pomieszczenia socjalne  15,05 

25.  Klatka schodowa 20,68 

26.  Klatka schodowa schodów ruchomych   26,61 

27.  WC kobiet   13,40 

28.  WC mężczyzn  7,94 

29.  WC niepełnosprawnych  4,01 

Poziom -4 

30.  Pomieszczenie pieca z widownią 154,06 

31.  Korytarz komunikacyjny 9,17 

32.  Pomieszczenia gospodarcze razem  22,05 

33.  Pomieszczenie socjalne i sanitarne 

hutników  

15,31 

34.  Foyer, tunel  51,04 

35.  WC niepełnosprawnych  4,01 

 

* Dane zestawione na podstawie rzutów poziomów. Powierzchnia właściwa do utrzymania 

czystości jest dużo mniejsza (meble, ekspozycje, itp.) 

Piwnice  Przedprożne około 200 m2 

Pomieszczenia biurowe około 60 m2 

 

 


