Sprzątanie pomieszczeń – przykładowy cennik
W naszej ofercie profesjonalne sprzątanie pomieszczeń – biur, przedsiębiorstw, szkół, placówek medycznych
a także domów i mieszkań prywatnych. Zapewniamy sprawdzony i zaufany personel z doświadczeniem,
zatrudniany na podstawie umów o pracę. Dla klientów z Poznania (Wielkopolski) zapewniamy szereg usług
w atrakcyjnych cenach oraz promocje cenowe na stałe usługi sprzątania pomieszczeń:
AKTUALNOŚCI
PROMOCJE

AKTUALNOŚCI
PROMOCJE

AKTUALNOŚCI
PROMOCJE

AKTUALNOŚCI
PROMOCJE

Sprzątanie pomieszczeń
powierzchnia do 100 mkw.

Sprzątanie pomieszczeń
powierzchnia do 200 mkw.

Sprzątanie pomieszczeń
powierzchnia do 300 mkw.

Sprzątanie pomieszczeń
powierzchnia do 400 mkw.

1 raz w tygodniu
699,00 zł

2 razy w tygodniu
843,00 zł

3 razy w tygodniu
1007,00 zł

5 razy w tygodniu
1190,00 zł

Oferta dotyczy lokalizacji Poznań (Wielkopolska) przy umowie współpracy na minimalny okres 3 miesięcy lub czas nieokreślony
Podane wyżej ceny mają charakter orientacyjny i mogą w nieznaczny sposób ulec zmianie w zależności od rodzaju obiektu, metrażu powierzchni do
sprzątania oraz zakresu obowiązków do zrealizowania (wpływającym na ilość roboczogodzin) po ostatecznym ustaleniu z klientem – wizji obiektu.
Podano ceny netto, podatek – sprzątanie pomieszczeń VAT 22%, tereny zielone VAT 7%.

W cenie oferty uwzględniono: kompleksowe sprzątanie pomieszczeń zgodnie z opracowanym do umowy
załącznikiem, zakresem obowiązków (Plan Utrzymania Czystości), stały personel zatrudniony na podstawie
umów o pracę, całość sprzętu i środki chemiczne niezbędne do realizacji zadań określonych w zakresie
obowiązków. Zapewniamy również cykliczną - regularną kontrolę personelu oraz jakości wykonanych prac przez
Koordynatora Usługi – osobę z ukończonymi szkoleniami z zakresu nowoczesnych Technik Utrzymania Czystości.

Pozostałe usługi w naszej ofercie – wybrane pozycje
Mycie okien zwykłych

Okna - alpinistycznie

Pranie wykładzin

Odśnieżanie dachów

Tereny zielone

od 2,00 za 1 m2

od 3,00 za 1 m2

2,00 zł za 1 m2

3,00 zł za 1 m2

1,00 za 1 m2

Przedstawione ceny usług dodatkowych mogą w szczególnych wypadkach nieznacznie ulec zmianie - zwłaszcza jeżeli w międzyczasie zaszły
istotne zmiany - w stosunku do pierwotnych ustaleń. Obowiązujący podatek VAT dla usługi sprzątających + 22%, tereny zielone –
pielęgnacja, nawożenie, sprzątanie terenów zewnętrznych podatek VAT + 7%.

Płatność za wykonaną usługę: po upływie każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury z odroczonym
7/21 dniowym terminem płatności. Możliwy termin rozpoczęcia usługi: maksymalnie w przeciągu od 3 do 7
dni od akceptacji niniejszej oferty cenowej przez Klienta i podpisaniu umowy.
Termin ważności oferty promocyjnej: 45 dni.

Dlaczego nasza oferta? – czym różnimy się od konkurencji
Personel, powyższa oferta uwzględnia zatrudnienie doświadczonego i przeszkolonego
personelu sprzątającego na podstawie umów o pracę. W trakcie pracy zapewniamy
cykliczne szkolenia doskonalące, podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji oraz stałą
pomoc

techniczną

i

merytoryczną

przy

wykonywaniu

obowiązków.

Nadzór jakości usługi, Koordynator Usługi czuwa nad jakością wykonywanej
pracy – minimum jeden raz w tygodniu (na podstawie indywidualnych ustaleń z
klientem) nadzoruje jakość usługi, szkoli personel, zamawia środki czystości i sprzęt
oraz kontaktuje się z Państwem na bieżąco organizując przebieg współpracy.
Profesjonalny sprzęt logistyczny oraz środki chemiczne niezbędne do właściwego
wykonania i odpowiedniej jakości usługi. Wszystkie produkty posiadają atesty
i karty charakterystyki które otrzymujecie Państwo od nas zaraz po podpisaniu
umowy (atesty i karty charakterystyki wymagane podczas kontroli Sanepid, inne...)
Plan Utrzymania Czystości - szczegółowy zakres prac z podziałem na dni, strefy
i zadania do wykonania wraz z przypisaniem odpowiednich środków, sposobem ich
rozcieńczenia i stosowania - stanowi załącznik do umowy. Na obiekcie wprowadzamy
Dziennik Prac gdzie strony mogą wpisywać swoje sugestie i uwagi dotyczące usługi.
Gwarancja i bezpieczeństwo – wszystkie osoby są przeszkolone w kierunku
bezpiecznego wykonywania obowiązków oraz zachowania tajemnicy służbowej
i zawodowej. Na życzenie klienta mogą podpisać klauzulę poufności, wszystkie nasze
działania określają odpowiednie jasno sformułowane paragrafy i zapisy w umowie!
Zastępstwa i nieobecności – rozwiązujemy w sposób natychmiastowy, poprzez
dobre i skuteczne działania oraz właściwe zaplecze personalne. Osoby z innych
obiektów lub specjalne osoby zatrudnione jako „personel dyżurny”, odpowiednio
przeszkolone wchodzą na bieżąco w powstające luki w miejscach pracy.
Uczciwe zasady – w każdej nawet najlepiej zorganizowanej firmie pomimo
dokładania wszelkich starań i maksymalnej dbałości o jakość - zdarzają się pomyłki,
dlatego naszym kluczowym celem w momencie powstania ewentualnego błędu jest
rozwiązanie problemu w sposób - najbardziej satysfakcjonujący naszych klientów.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!
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Dział handlowy Poznań 502 147 700 więcej informacji www.clean-core.pl

