
Firma AZN Nieruchomości, zarządca budynku mieszkalnego przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie 

poszukuje firmy świadczącej usługi sprzątania lokali mieszkalnych. 

Przedmiotem świadczenia usługi jest jednorazowe posprzątanie 138 lokali mieszkalnych,  

o powierzchni ok. 56 m2 -70 m2, zlokalizowanych  w budynku przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie. 

Budynek funkcjonuje jako prywatny akademik. Każde mieszkanie składa się z kuchni, 2 łazienek z 

prysznicami, przedpokoju oraz 4 lub 5 pokoi (łączna liczba pokoi to 646 szt.) 

Szczegółowy zakres prac to: 

• odkurzanie i mycie podło g 

• wycieranie kurzu z mebli i sprzęto w , kontakto w, parapeto w 

• mycie drzwi wejs ciowych i wewnętrznych wraz z os ciez nicami 

• obustronne mycie okien 

• mycie z aluzjia 

• mycie parapeto w zewnętrznych 

• mycie armatury łazienkowej oraz prysznica, wanny, wc, umywalki 

• mycie luster 

• mycie całej powierzchni glazury 

• mycie armatury kuchennej, zlewu 

• mycie blato w kuchennych, fronto w szafek 

• mycie szafek kuchennych wewnątrz 

• mycie urządzen  kuchennych wewnątrz i zewnątrz: lodo wka, kuchenka elektryczna z piekarnikiem 

• wycieranie kurzu z lamp i go rnego os wietlenia 

• mycie grzejniko w, kratek wentylacyjnych 

• sprzątnięcie i mycie balkono w 

• wyniesienie pozostawionych przez studento w rzeczy, resztek jedzenia z lodo wki oraz innych 

smieci. 

 

Prosimy aby oferta zawierała łączną kwotę za wykonanie usługi.   

 

Termin wykonania usługi to 20.06.2018 r.- 15.09.2018 r. 

Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2018 r. o godzinie 13:00.  

Oferty prosimy składać mailowo na adres biuro@burzujlublin.pl.   

 

Dodatkowo mile widziana usługa prania tapicerki tapczano w. Jes li dysponujecie Pan stwo taką usługą 

prosimy o podanie kosztu wyprania 1 szt. tapczanu 200x80 cm (przewidywana łączna ilos c  tapczano w do 

wyprania wynosi 100 szt.) 
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Przed złoz eniem oferty, po wczes niejszym ustaleniu telefonicznym,  istnieje moz liwos c  obejrzenia lokali. 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (605661014) bądź mailowo na podany powyżej adres.  

Z poważaniem 

Iwona Lis 

 

 


