Władysławowo, 10-04-2018r.

OGŁOSZENIE OFERTOWE
Wspólnota Mieszkaniowa „1000 lecia Państwa Polskiego 8” we Władysławowie zaprasza do
złożenia oferty na usługi polegające na utrzymaniu czystości w zakresie:
Klatki schodowe i korytarze:
• 3 razy w tygodniu zamiatanie klatek
• 3 raz w tygodniu mycie klatek i korytarzy
• 3 razy w tygodniu mycie drzwi wejściowych
• dodatkowe mycie podłóg klatki w momencie zaistnienia takiej potrzeby tzn. silnego
zabrudzenia – raz w miesiącu w ramach umowy
• 3 razy w tygodniu usuwanie ogłoszeń plakatów, reklam, wycieranie kurzy balustrad,
parapetów, tablic ogłoszeniowych, skrzynek, grzejników na bieżąco,
• mycie okien na klatkach od wewnątrz 2 razy w roku (wiosna, jesień)
• raz na 2 miesiące sprzątnie piwnic.
Otoczenie budynku: zieleń i chodniki:
• dbanie o teren zewnętrzny tj. zamiatanie, zbieranie nieczystości, pielęgnacyjna przycinka
krzewów, dokonywanie nowych nasadzeń (koszt zakupu środków ochrony roślin, nawozów,
roślin jest po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej)
• 3 razy w tygodniu obchód wokół, łącznie ze sprzątaniem terenów zewnętrznych
• koszenie trawy min. raz w miesiącu w okresie od maja do października
• odśnieżanie ciągów komunikacyjnych w razie opadów ciągłych, przed godziną 7.00 rano oraz
po 16.00 przy intensywnych opadach każdorazowo po ich ustaniu,
• w okresie zimowym utrzymanie ciągów komunikacyjny w stanie zapewniającym bezpieczne
przemieszczanie się mieszkańców,
• sprzątanie wiaty śmietnikowej
• zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości oraz awarii Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej
oraz Firmie Zarządzającej.
Inne warunki:
• Wykonawca oświadcza, ze usługę utrzymania czystości będzie realizował własnym
personelem, przy użyciu własnych środków czystości, materiałów i sprzętu,
• zapoznał się z całym zakresem robót na budynku oraz dokonał wizji budynku,
• Posiada fachowa wiedzę oraz odpowiednie zaplecze do wykonywania prac objętych zakresem
robót,
• Posiada aktualna polisę OC z tytułu prowadzonej działalności – należy załączyć ksero polisy.
• Cenę usługi utrzymania czystości/ za 1 miesiąc.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Biuro Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej
84-120 Władysławowo, ul. Gen. J. Hallera 19 IV piętro / Dom Rybaka /
Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
1. Zarząd Wspólnoty: 607-783-436
2. Administrator: (58) 333 47 92
Ofertę należy dostarczyć do dnia 25-04-2018r. w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta usług
utrzymania czystości budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „1000 lecia Państwa Polskiego 8” we
Władysławowie”.
Wykonawca prac zostanie wyłoniony przez Zarząd Wspólnoty.

