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Usługi kontraktowe – sprzątanie biur i lokali 

 
 

 

Usługi abonamentowe - kamienice, bloki mieszkalne 

 

Nazwa usługi Jednostka Cena  

Kompleksowe sprzątanie, zamiatanie, mycie klatek 

schodowych, pomieszczeń technicznych 
𝑚2/m-c 1,5zł - 10zł 

Sprzątanie garaży, placów parkingowych 𝑚2/m-c 0,35zł - 3,5zł 

Sprzątanie terenów zewnętrznych 𝑚2/m-c 0,30zł – 2,5zł 

 

 

Serwis domowy – sprzątanie mieszkań, domów 

 

Nazwa usługi Jednostka Cena  

Sprzątanie mieszkań, domów – jednorazowa usługa 

podstawowa.  

Podana cena nie zawiera:  

 mycia okien, witryn, przepierzeń i ścian szklanych 

 prania dywanów, wykładzin dywanowych, tapicerki 

meblowej 

 maszynowego i ręcznego szorowania podłóg,  

 prania, prasowania 

𝑚2/m-c 3,5zł - 5zł 

 

 

 

Nazwa usługi Jednostka Cena  

Sprzątanie powierzchni biurowych - usługa wykonywana 

codziennie od poniedziałku do piątku. 
m2/m-c 5zł - 15zł 

Sprzątanie powierzchni lokali usługowych, handlowych, 

gastronomicznych, hoteli, pensjonatów – usługa 

wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku. 
m2/m-c 2,5zł - 15zł 

Sprzątanie przychodni lekarskich, gabinetów 

medycznych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

basenów publicznych - usługa wykonywana codziennie od 

poniedziałku do piątku 

m2/m-c 6zł - 15zł 

Sprzątanie hal produkcyjnych i magazynowych, - usługa 

wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku. 
m2/m-c 1,8zł - 5,5zł 
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Okna z futrynami, witryny, przeszklenia 
 

Podane ceny dotyczą 1m² mytej powierzchni i są uzależnione od wielkości i 

stopnia zabrudzenia 
 

Nazwa usługi Jednostka Cena  

Mycie okien pojedynczych, (plastikowe, drewniane) do 3 m 

wysokości 
𝑚2 3,5zł - 4,5zł 

Mycie okien podwójne skręcanych (stare okna) 𝑚2 4zł - 6zł 

Mycie okien w niskich temperaturach (poniżej +5°C) 𝑚2 5zł - 7zł 

Mycie okien powyżej 3 m wysokości 𝑚2 5zł - 7zł 

Mycie okien w miejscach trudnodostępnych (np. kraty, okna 

dzielone, powyżej 3 wysokości) 
𝑚2 5zł - 7zł 

Mycie okien po remoncie i po budowie 𝑚2 4,5zł - 8zł 

Mycie witryn do 4 m wysokości 𝑚2 3,5zł – 5zł 

Mycie witryn powyżej 4 m wysokości 𝑚2 7zł – 9zł 

Mycie okien, witryn, przeszkleń z podnośnika lub metodami 

alpinistycznymi 
𝑚2 

Wycena 

indywidualna 

Mycie banerów, reklam świetlnych, tablic reklamowych 𝑚2 
Wycena 

indywidualna 

Mycie rolet zewnętrznych 𝑚2 4zł – 6zł 

Mycie, czyszczenie żaluzji 𝑚2 3zł – 15zł 

 

 

Mycie podłóg i polimeryzacja 
 

Nazwa usługi Jednostka Cena  

Maszynowe mycie podłóg 𝑚2 1,5zł - 7zł 

Polimeryzacja   𝑚2 4,5zł - 10zł 
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Ekstrakcyjne czyszczenie wykładzin i tapicerki 
 

Nazwa usługi Jednostka Cena  

Czyszczenie wykładzin dywanowych 𝑚2 4,5zł - 8zł 

Czyszczenie dywanów 𝑚2 4,5zł - 8zł 

Czyszczenie krzeseł, puf szt. 5zł – 25zł 

Czyszczenie foteli szt. 40zł - 90zł 

Czyszczenie kanap, sof, wersalek szt. 70zł - 150zł 

Czyszczenie  poduszek meblowych szt. 5zł - 15zł 

Czyszczenie narożników szt. 120zł - 250zł 

Pranie tapicerki samochodowej - 100zł – 250zł 

Czyszczenie i konserwacja mebli skórzanych - 
Wycena 

indywidualna 

Czyszczenie i konserwacja skórzanej tapicerki 

samochodowej 
- 

Wycena 

indywidualna 

Usuwanie plam - 
Wycena 

indywidualna 

 

 

Tereny zewnętrzne 

 
 

Nazwa usługi Jednostka Cena 

Mycie ciśnieniowe 𝑚2 3,5zł - 10zł 

Zamiatanie chodników, placów i parkingów 𝑚2 0,30zł - 10zł 

Sprzątanie ogólne terenu zewnętrznego  𝑚2 0,30zł - 4,5zł 

Koszenie trawników – koszt usługi jednorazowej   𝑚2 0,30zł - 2,5zł 

Odśnieżanie chodników, placów i parkingów   𝑚2 0,50zł – 2,5zł 
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Wszystkie podane ceny są cenami orientacyjnymi ostateczna cena usługi 

jest ustalana indywidualnie 
 

Do prac wykonywanych w soboty, niedziele, święta i po godz. 22.00 
doliczamy 30% 

Minimalna wartość zlecenia to 150zł. 

Dla stałych klientów mamy atrakcyjne rabaty. 

 

POPRAWIAMY PO NAJTAŃSZYCH 
 


