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Zapytanie ofertowe 

Dot. ofert na utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Służewskiego Domu Kultury 

oraz terenu przyległego wg specyfikacji: 

 
I. Wewnątrz budynku – sprzątanie 7 razy w tygodniu (poniedziałek – niedzieli) 

 
 FOYER - (holl 140m2, galeria 65m2, szatnia 17m2, ochrona 13 m2): Razem: 235 m2 

Posadzka poliuretanowa biała/kość słoniowa    

 

 SALA TANECZNA z lustrami mycie podłogi i luster)  80m2 
z szatnią  damską i męską, prysznic i toaletami    36m2 
         ________________ 
        Razem: 116m2 

 SALA WIDOWISKOWA 
scena drewniana lakierowana       90m2 
trybuna składana z tapicerowanymi siedzeniami 180 sztuk   153m2 

         _______________ 
        Razem: 243m2 

 KLUB LITERACKI posadzka poliuretanowa, stoliki, schody,  
toaleta        60m2 

 BUDYNEK EDUKACYJNY - pracownie: 
Gawęda         36m2  
fotograficzny         58m2 
Multimedialny        30m2 

Plastyczny (kilka razy w tygodniu„brudna praca”- farba i glina)  54m2 

Antresola (wykładzina dywanowa)      42m2 
Holl + schody na antresolę       20m2 
          _______________ 
        Razem: 240m2 

 
 
 

 ADMINISTRACJA  
wejście, schody, pokój socjalny, drzwi wg potrzeb     30m2 

 

 TOALETY 
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Przy holu         44m2 
Administracja         7,2m2 
Edukacyjny         24,5m2 
Literacki         4.3m2 
Szatnie          10m2 
        ________________ 
        Razem: 114,5m2 

 
II. Sprzątanie dwa razy w tygodniu. 

 ADMINISTRACJA , cztery pomieszczenia  
 wykładzina podłogowa dywanowa,  mycie biurek, wytarcie szaf wg potrzeb, czyszczenie 
kaloryferów,  opróżnianie koszy, utrzymanie w czystości: lodówki, mikrofali,  
expresu do kawy         115m2 

 
 REŻYSERKA         21m2 

 GARDEROBY         16m2 

        ________________ 
        Razem: 152m2 

 
III. Pozostałe pomieszczenia SDK o powierzchni ok. 200m2 ( zaplecza, magazyny, 

komunikacja i inne) na zlecenie Administratora w zależności od potrzeb raz na 
kwartał lub raz na pół roku. 
 

IV. Sprzątanie terenu – opróżnianie koszy na śmieci i pozostawionych śmieci, zamiatanie 
tartanu, mycie świetlików i konserwacja zieleni, odśnieżanie.   
 

V. Uwagi: prosimy o zrobienie wyceny umycia okien w budynkach 
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