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ZAPYTANIE OFERTOWE 

bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych 

do zamówienia na sprzątanie powierzchni Kina Praha przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie dla 

Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury 

 

 

1. Zamawiający: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa,  

NIP 5252333270. 

2. Przedmiot zamówienia: Sprzątanie powierzchni Kina Praha przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w Kinie Praha podzielona na 3 części: 

1) Kompleksowe, gruntowne sprzątanie całej powierzchni Kina (1876 m2) z wewnętrznym 

myciem szyb, praniem wykładzin i foteli, czyszczeniem podłóg, ścian i sanitariatów w terminie 

(4.11.2019 r. – 10.11.2019 r.)  

2) Usługa sprzątania 7 razy w tygodniu w godzinach 13:00 -17:00 w terminie 12.11.2019 r. 

31.03.2020 r. (tzw. serwis dzienny) 

 

Lp. Serwis dzienny – 4 h/dziennie (13:00-17:00) w tygodniu w miesiącu w roku 

1 sprzątanie toalet 7   

2 opróżnianie koszy, wymiana worków 7   

3 uzupełnianie środków sanitarno-higienicznych 7   

4 inne drobne prace potrzebne do utrzymania 

czystości 

7   
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3) Usługa sprzątania 7 razy w tygodniu w godzinach nocnych lub porannych, poza godzinami 

działalności Teatru i Kina w terminie 12.11.2019 r. – 31.03.2020 r. (tzw. serwis nocny) 

Lp. Pomieszczenia biurowe w tygodniu w miesiącu w roku 

1 wycieranie blatów biurek, stołów, parapetów 3   

2 wycieranie sprzętu biurowego i komputerów 3   

3 odkurzanie wykładzin dywanowych oraz cokołów 

przypodłogowych, powstałe zabrudzenia i plamy 

usuwane na bieżąco 

3   

4 mycie i pielęgnacja powierzchni podłogowych 

wykonanych z płytek 

3   

5 opróżnianie koszy, wymiana worków 3   

6 utrzymanie czystości w toalecie z uzupełnieniem 

papieru toaletowego, ręczników papierowych, 

mydła w płynie, kostek WC, odświeżaczy, mycie, 

dezynfekcja i odkamienianie urządzeń sanitarnych, 

dozowników, czyszczenie luster, odkurzanie i mycie 

posadzek 

3   

7 dbanie o drożność kanalizacji w toalecie, 

pomieszczeniu socjalnym 

3   

8 opróżnianie niszczarek wraz z wymianą worków 1   

9 odkurzanie tapicerki meblowej 1   

10 mycie glazury ściennej w toaletach oraz w 

pomieszczeniu socjalnym –  

w miarę potrzeb usuwanie plam i zacieków, 

czyszczenie baterii 

 2  

11 usuwanie pajęczyn i kurzu ze ścian, sufitów, 

żyrandoli, kinkietów 

 2  

12 czyszczenie wyłączników światła i gniazd 

elektrycznych 

 1  

13 rozmrażanie lodówki wraz z jej czyszczeniem  1  

14 czyszczenie drzwi  1  

15 pranie wykładziny dywanowej   2 

16 inne drobne prace potrzebne do utrzymania 

czystości 

3   
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Lp. Sale teatralno-kinowe w tygodniu w miesiącu w roku 

1 odkurzanie i mycie powierzchni podłóg  7   

2 mycie poręczy foteli 7   

3 usuwanie miejscowych zabrudzeń 7   

4 opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków 7   

5 inne drobne prace potrzebne do utrzymania 

czystości 

7   

6 mycie drzwi Wg potrzeb   

7 czyszczenie foteli (w tym odkurzanie) Wg potrzeb   

8 pranie wykładziny  1  

9 pranie foteli   1 

 

Lp. Pomieszczenia sanitarne w tygodniu w miesiącu w roku 

1 mycie na mokro powierzchni twardych 7   

2 mycie luster 7   

3 mycie glazury 7   

4 mycie i dezynfekcja ceramiki sanitarnej 7   

5 usuwanie kamienia wapiennego z ceramiki i 

armatury sanitarnej 

7   

6 opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków 7   

7 uzupełnianie środków sanitarno-higienicznych 7   

8 inne drobne prace potrzebne do utrzymania 

czystości 

7   

9 mycie koszy na śmieci Wg potrzeb   

10 czyszczenie kratek wentylacyjnych  1  

 

Lp. Hole w tygodniu w miesiącu w roku 

1 mycie na mokro powierzchni podłóg 7   

2 odkurzanie wykładzin dywanowych 7   

3 mycie schodów 7   

4 mycie windy dla niepełnosprawnych  7   

5 mycie kanap, foteli i innych elementów wyposażenia  1   

6 opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków 7   

7 inne drobne prace potrzebne do utrzymania 

czystości 

1   

 

http://www.mteatr.pl/
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów, sprzętu i urządzeń wymaganych do 

realizacji usługi sprzątania wraz z wymaganymi prawem i aktualnymi atestami, kartami 

charakterystyki lub innymi dokumentami świadczącymi o dopuszczeniu do użytkowania, które 

zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego. Środki chemiczne muszą być 

przechowywane w oryginalnych opakowaniach posiadających czytelną etykietę z nazwą produktu  

i przeznaczeniem. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości muszą odpowiadać wymogom 

ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 

143 z późn. zm.), tj. nie mogą zawierać substancji powodujących zagrożenie dla środowiska, zdrowia 

lub życia człowieka. Stosowane przez Wykonawcę narzędzia i urządzenia techniczne muszą być 

sprawne technicznie i bezpieczne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami i przepisami.  

Wykonawca zapewni również: papier toaletowy (biały, miękki w dużych rolkach), ręczniki papierowe 

(białe, miękkie, gofrowane w składance typu Z-Z), antyalergiczne mydło w płynie, kostki do WC, 

odświeżacze powietrza, płyn do mycia naczyń. Płatność na podstawie refaktur za faktyczne zużycie. 

4. Termin realizacji zamówienia: umowa na czas określony od 4.11.2019 r. do 31.03.2020 r. 

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Karolina Wysocka – Główny specjalista w Dziale Administracji i Inwestycji 

e-mail: karolina.wysocka@mteatr.pl, tel. 609 604 714 

6. Kryterium oceny: cena Sposób przygotowania oferty: na podstawie przygotowanego opisu 

zamówienia oraz wizji lokalnej.  Ofertę z podaniem ceny w PLN (netto oraz z VAT dla każdej z 

części) należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do zapytania. Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 

kalendarzowych 

8. Miejsce i termin złożenia ofert: do dnia 30.10.2019 r., do godziny 12.00, drogą elektroniczną: 

e-mail: biuro@mteatr.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Goplańska 42  

w Warszawie. Oferty przesłane na inny adres będą odsyłane do Nadawcy bez rozpatrywania. 
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