Arkusz1

Cennik z dnia
10.08.2015r.

SPRZĄTANIE DOMÓW I MIESZKAŃ
PODKATEGORIA

USŁUGA

okna wystawowe/witryny, rozkręcane m2 jednostronnie
standardowe – hermetyczne szt.
Mycie okien wraz z ramą i parapetem
czyszczenie rolet i żaluzji m2
sprzątanie (do 50 m2)
sprzątanie (50 – 100 m2)
Jednorazowe podstawowe sprzątanie domu lub
sprzątanie (100 – 150 m2)
mieszkania
sprzątanie (150 – 200 m2)
sprzątanie (200 – 250 m2)
sprzątanie (do 50 m2)
sprzątanie (50 – 100 m2)
Jednorazowe kompleksowe sprzątanie domu lub
sprzątanie (100 – 150 m2)
mieszkania
sprzątanie (150 – 200 m2)
sprzątanie (200 – 250 m2)
sprzątanie (do 50 m2)
Jednorazowe gruntowne sprzątanie domu lub sprzątanie (50 – 100 m2)
mieszkania mocno zabrudzonego/przygotowanie
sprzątanie (100 – 150 m2)
nieruchomości do sprzedaży/sprzątanie
sprzątanie (150 – 200 m2)
poremontowe
sprzątanie (200 – 250 m2)
sprzątanie (do 60 m2) – max 2h
Sprzątanie (60-120 m2) – max 3h
Sprzątanie (120 – 160 m2) – max 4h
Sprzątanie (>160 m2) – max 6h
Indywidualna gosposia – umowa abonamentowa
pranie (cena za 1h)
prasowanie (cena za 1h)
gotowanie (cena za 1h)
zakupy (cena za 1h)
Sprzątanie piwnic i garaży
szt.
SOS (sprzątanie przed/po imprezami/ach i
RBH/os. (min. 4h)
uroczystościami/ach)

CENA
NETTO
4,88 zł
10-15 zł
6,88 zł
98,00 zł
148,00 zł
198,00 zł
248,00 zł
298,00 zł
198,00 zł
248,00 zł
298,00 zł
398,00 zł
448,00 zł
298,00 zł
398,00 zł
608,00 zł
858,00 zł
1 098,00 zł
60,00 zł
90,00 zł
120,00 zł
180,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
88,00 zł
38,00 zł

Podane ceny są cenami netto. Ceny zawierają koszty profesjonalnych środków chemicznych marki Kiehl, Merida lub Ecolab dostosowanych do rodzaju
czyszczonych powierzchni i koszt urządzeń niezbędnych do wykonywania powierzonych usług porządkowych (za wyjątkiem usług indywidualnej
gosposi). Niniejsza oferta jest poglądowa i nie stanowi oferty w rozumieniu k. c. Oferta jest kalkulowana indywidualnie z dostosowaniem do
indywidualnych wymagań zleceniodawcy.
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Arkusz2

Cennik z dnia
10.08.2015r.

PRANIE TAPICERKI
PODKATEGORIA

Pranie tapicerki meblowej (cena za szt.)

Pranie tapicerki samochodowej

USŁUGA
pufa, poduszka
krzesło
fotel
tapczan/wersalka/sofa 3 osobowa
sofa 2 osobowa
narożnik (rogówka)
pranie wykładziny dywanowej m2
pranie dywanu m2
pranie dywanu wełnianego m2
pranie dywanu typu shaggy m2
PAKIET AUTO - samochód mały szt.
PAKIET AUTO -samochód średni szt.
PAKIET AUTO -samochód duży szt.
fotele szt.
kanapa tylna szt.
boczki drzwi szt.
bagażnik szt.
dywaniki szt.
podsufitka w samochodzie osobowym/podłoga szt.

CENA
NETTO
8,00 zł
8,00 zł
28,00 zł
78-88 zł
58-68 zł
88-98 zł
Od 4,88 zł
Od 5,88 zł
Od 6,88 zł
Od 8,00 zł
98,00 zł
128,00 zł
148,00 zł
28,00 zł
48,00 zł
18,00 zł
28,00 zł
4,88 zł
28,00 zł

Podane ceny są cenami netto. Ceny zawierają koszty profesjonalnych środków chemicznych marki Kiehl, Merida lub Ecolab dostosowanych do rodzaju
czyszczonych powierzchni i koszt urządzeń niezbędnych do wykonywania powierzonych usług porządkowych (za wyjątkiem usług indywidualnej
gosposi). Niniejsza oferta jest poglądowa i nie stanowi oferty w rozumieniu k. c. Oferta jest kalkulowana indywidualnie z dostosowaniem do
indywidualnych wymagań zleceniodawcy.
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OPIEKA NAD GROBAMI
PODKATEGORIA

USŁUGA

nagrobek pojedynczy
Sprzątanie płyty nagrobnej oraz bezpośredniego
otoczenia grobu, mycie pomnika, usuwanie
nagrobek podwójny
starych kwiatów i zniczy, zapalenie znicza
nagrobek rodzinny
Usługa rozszerzona – usługa podstawowa +
pastowanie i polerowanie nagrobka
Usługa roczna (12 razy w roku) – usługa
podstawowa

Usługi dodatkowe

Dokumentacja zdjęciowa wykonanych prac

CENA
NETTO
68,00 zł
78,00 zł
88,00 zł

nagrobek pojedynczy
nagrobek podwójny
nagrobek rodzinny
nagrobek pojedynczy
nagrobek podwójny
nagrobek rodzinny
zapalenie małego znicza (bez sprzątania, cena samej usługi)
odśnieżanie grobu

78,00 zł
88,00 zł
98,00 zł
480,00 zł
580,00 zł
680,00 zł
18,00 zł
Od 18,00 zł

postawienie wiązanki kwiatów (bez sprzątania, cena samej usługi)

Od 18,00 zł

dojazd do grobu poza centrum – cena za 1km liczona w dwie
strony
kompleksowe sprzątanie otoczenia grobu (kwatery) likwidacja
chwastów
wysyłka e-mail
wysyłka Pocztą Polską (zdjęcia na płycie CD)

0,48 zł
48,00 zł
0,00 zł
8,00 zł

Podane ceny są cenami netto. Ceny zawierają koszty profesjonalnych środków chemicznych marki Kiehl, Merida lub Ecolab dostosowanych do rodzaju
czyszczonych powierzchni i koszt urządzeń niezbędnych do wykonywania powierzonych usług porządkowych (za wyjątkiem usług indywidualnej gosposi).
Niniejsza oferta jest poglądowa i nie stanowi oferty w rozumieniu k. c. Oferta jest kalkulowana indywidualnie z dostosowaniem do indywidualnych
wymagań zleceniodawcy.
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TEREN ZEWNĘTRZNY
PODKATEGORIA
Kostka brukowa

Teren przydomowy

Usługi zimowe

Mycie ciśnieniowe elewacji
Czyszczenie rolet zewnętrznych
Pielęgnacja trawników
Sprzątanie po festynach, jarmarkach

USŁUGA
czyszczenie: usuwanie mchu, usuwanie chwastów, usuwanie
tłustych plam, usuwanie gum do żucia, zamiatanie kostki
brukowej, mycie ciśnieniowe itp.
koloryzacja / impregnacja
zamiatanie chodników
mycie, czyszczenie, sprzątanie tarasów, balkonów, wiat
chodniki, dojścia do posesji
place, parkingi
skuwanie lodu
posypywanie solą/materiałem antypoślizgowym (cena bez
materiału)
standardowe m2
doczyszczanie m2
standardowe m2
koszenie trawnika od 200 do 2500m2 (cena za m2)
aeracja i wertykulacja trawników m2
grabienie liści m2
m2

CENA
NETTO m2
7,00 – 12,00 zł
8,00 – 15 zł
0,88 zł
6,88 zł
0,88 zł
0,68 zł
5,88 zł
0,18 zł
6,00 – 12 zł
8,00 – 15 zł
4,88 zł
0,88 zł
0,48 zł
1,38 zł
0,28 zł

Podane ceny są cenami netto. Ceny zawierają koszty profesjonalnych środków chemicznych marki Kiehl, Merida lub Ecolab dostosowanych do rodzaju
czyszczonych powierzchni i koszt urządzeń niezbędnych do wykonywania powierzonych usług porządkowych (za wyjątkiem usług indywidualnej gosposi).
Niniejsza oferta jest poglądowa i nie stanowi oferty w rozumieniu k. c. Oferta jest kalkulowana indywidualnie z dostosowaniem do indywidualnych
wymagań zleceniodawcy.
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