DAR-BET PLUS Usługi Porządkowe
pl. Bohaterów Września 3
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SERWIS SPRZĄTAJĄCY – CENNIK
Biura – usługi abonamentowe wykonywane codziennie od
poniedziałku do piątku
Sprzątanie powierzchni biurowych

1,90 – 6,30 zł

Sprzątanie powierzchni lokali usługowych, handlowych,
gastronomicznych, hoteli, pensjonatów

2,20-7,20 zł

Sprzątanie powierzchni przychodni lekarskich, gabinetów
medycznych, SPA, obiektów sportowych i rekreacyjnych

2,90 – 7,20 zł

Sprzątanie hal produkcyjnych i magazynowych, garaży naziemnych
i podziemnych

1,00 – 4,00 zł

Osiedla, bloki mieszkalne – usługi abonamentowe
Kompleksowe sprzątanie, zamiatanie, mycie klatek schodowych,
pomieszczeń technicznych (powierzchnie wewnętrzne)

1,50 – 5,00 zł

Sprzątanie garaży, placów parkingowych, zbieranie śmieci, zamiatanie

0,90 – 2,50 zł

Sprzątanie terenu posesji zewnętrznej, zbieranie śmieci, zamiatanie,
grabienie

0,85 – 2,00 zł

Koszenie trawników – koszt usługi jednorazowej

0,20 – 1,80 zł

Domy i mieszkania
Sprzątanie mieszkań, domów. Zakres usług (do uzgodnienia): mycie
okien, witryn, przepierzeń i ścian szklanych, mycie i czyszczenie
wyposażenia kuchni (naczynia, garnki, sztućce ), ręczne mycie
i szorowanie podłóg, sprzątanie powierzchni zewnętrznych (tarasy, chodniki,
podjazdy), pranie, prasowanie i inne
Sprzątanie poremontowe – biura, hale magazynowe, obiekty handlowe,
domy, mieszkania, inne obiekty

wycena
indywidualna,
zależna od
zakresu usług
wycena
indywidualna,
zależna od
zakresu usług (od
3,50 zł)

Okna z futrynami, witryny, przeszklenia
Mycie okien pojedynczych, hermetycznych do 3 m wysokości

3,00 – 7,20 zł

Mycie okien podwójnie skręcanych (stare okna)

5,40 – 13,50 zł
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Mycie okien w niskich temperaturach

5,60 – 13,50 zł

Mycie okien na wysokości powyżej 3 m.

4,00 – 13,50 zł

Mycie okien w miejscach trudnodostępnych (np. kraty, okna dzielone,

4,40 – 13,50 zł

nieotwierane, itp.)

Mycie okien bardzo zabrudzonych, po remoncie, po budowlane

4,50 – 18,00 zł

Mycie przepierzeń i ścian szklanych do 3 m wysokości

2,60 – 7,20 zł

Mycie witryn wystawowych do 3 m wysokości

2,60 – 4,50 zł

Mycie, czyszczenie żaluzji

5,60 – 13,50 zł

Podłogi
Odkurzanie, zamiatanie

0,25 – 1,50 zł

Mycie ręczne podłóg (mycie mopem)

1,00 – 3,00 zł

Mycie chemiczne podłóg (szorowanie)

3,10 – 7,80 zł

Usuwanie powłok akrylowych

2,20 – 5,00 zł

Pastowanie, polerowanie

2,50 – 5,50 zł

Tereny zewnętrzne
Mycie, czyszczenie, sprzątanie tarasów, balkonów, wiat

3,20 – 7,20 zł

Mycie, czyszczenie kostki brukowej, twardych podłoży

4,20 – 7,20 zł

Zamiatanie chodników, placów i parkingów

0,25 – 1,80 zł

Sprzątanie ogólne terenu zewnętrznego

2,00 – 3,60 zł

Mycie, czyszczenie grilli ogrodowych

40,00 – 100,00 zł
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Ogrodnicze
Koszenie trawników

0,20 – 2,20 zł

Grabienie trawy, liści

0,80 – 3,00 zł

Wywóz odpadów organicznych (trawy, liści, gałęzi i innych pozostałości
ogrodowych)

wycena
indywidualna

Sprzątanie grobów (mycie pomnika, porządkowanie terenu
wokół, podlewanie roślin, zapalenie zniczy, wykonanie zdjęcia)
Grób jednoosobowy – jednorazowa usługa

45,00 zł/szt.

Grób jednoosobowy – abonament roczny (usługa comiesięczna)

450,00 zł/szt.

Grób wieloosobowy – jednorazowa usługa

70,00 zł/szt.

Grób wieloosobowy – abonament roczny (usługa comiesięczna)

700,00 zł/szt.

Podane ceny są cenami netto za metr kwadratowy powierzchni, chyba że napisano inaczej.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.
W przypadku pytań lub wyceny zapraszamy do kontaktu, z chęcią udzielimy odpowiedzi na
Państwa pytania.

