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ZAŁĄCZNIK nr 1 
DO OFERTY NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA - ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 
 

1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych na parterze budynku głównego i oficyny – 
ok.152 m2 (zamiatanie, mycie podłóg, ścian, parapetów, poręczy, kaloryferów              
i innych urządzeń zainstalowanych na stałe, odkurzanie mebli, pranie tapicerki, firan, 
mycie rolet, żaluzji) 
 

2. Sprzątanie korytarzy na parterze budynku głównego i oficyny – ok. 62 m2 
(zamiatanie, mycie podłóg, ścian, parapetów, poręczy, kaloryferów i innych urządzeń 
zainstalowanych na stałe, pranie tapicerki) 
 

3. Sprzątanie toalet na parterze budynku głównego i oficyny – ok. 6 m2 
(zamiatanie, mycie podłóg, ścian, parapetów, poręczy, kaloryferów i innych urządzeń 
zainstalowanych na stałe, urządzeń i instalacji sanitarnych, uzupełnianie mydła         
w płynie, papieru toaletowego i ręczników) 

 
4. Sprzątanie pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku głównego i oficyny               

– ok. 239 m2 (zamiatanie, mycie podłóg, ścian, parapetów, poręczy, kaloryferów         
i innych urządzeń zainstalowanych na stałe, odkurzanie mebli, pranie tapicerki, firan, 
mycie rolet, żaluzji) 
 

5. Sprzątanie korytarzy na I piętrze budynku głównego i oficyny – ok.35 m2 
(zamiatanie, mycie podłóg, ścian, parapetów, poręczy, kaloryferów i innych urządzeń 
zainstalowanych na stałe) 

 
6. Sprzątanie toalet na I piętrze budynku głównego i oficyny – ok. 9 m2 

(zamiatanie, mycie podłóg, ścian, parapetów, poręczy, kaloryferów i innych urządzeń 
zainstalowanych na stałe, urządzeń i instalacji sanitarnych, uzupełnianie mydła         
w płynie, papieru toaletowego i ręczników) 

 
7. Sprzątanie wejścia głównego do Stacji – ok. 7 m2 
 
8. Sprzątanie balkonów i tarasów budynku głównego i oficyny – ok. 19 m2 

(zamiatanie, mycie posadzki, parapetów, poręczy) 
 

9. Sprzątanie głównej klatki schodowej – ok. 67 m2 
(zamiatanie, mycie podłóg, ścian, parapetów, poręczy, kaloryferów i innych urządzeń 
zainstalowanych na stałe) 

 
10. Sprzątanie klatki schodowej w oficynie – ok. 73 m2 

(zamiatanie, mycie podłóg, ścian, parapetów, poręczy, kaloryferów i innych urządzeń 
zainstalowanych na stałe) 

 
11. Sprzątanie pomieszczenia archiwum w oficynie wraz z korytarzem – ok. 25 m2 

(w ustalonych godzinach we wtorki i czwartki - zamiatanie, mycie podłóg, ścian, 
parapetów, poręczy, kaloryferów i innych urządzeń zainstalowanych na stałe, 
odkurzanie mebli, pranie tapicerki, firan) 

 
12. Sprzątanie zejścia do piwnicy z częścią korytarza pokrytą płytkami – ok. 16 m2 
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(zamiatanie, mycie podłóg, ścian, parapetów, poręczy, kaloryferów i innych urządzeń 
zainstalowanych na stałe) 

 
13. Polimerowanie i konserwacja wykładzin PCV (1 raz / rok) 

a) III piętro (SBWiG)       ok. 93 m2 
b) II piętro (HŻL, SMiP)      ok. 254 m2 
ŁĄCZNIE         ok. 347 m2 

 
14. Mycie wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej (ścianek działowych, przeszkleń, 

drzwi szklanych) – 2 razy / rok: 
a) PARTER          ok. 26 m2 
b) I PIĘTRO          ok. 33 m2 
c) II PIĘTRO        ok. 183 m2 
d) III PIĘTRO        ok. 100 m2 
ŁĄCZNIE         ok. 343 m2 

 
15. Mycie okien wewnątrz i na zewnątrz – 2 razy / rok: 

a) PARTER          ok. 65 m2 
b) I PIĘTRO          ok. 75 m2 
c) II PIĘTRO        ok. 66 m2 
d) III PIĘTRO        ok. 82m2 
e) KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA    ok. 17 m2 
f) KLATKA SCHODOWA OFICYNA    ok. 16  m2 
ŁĄCZNIE         ok. 323 m2 

 
 


