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ZAKRES  USŁUG   I  WSTĘPNA  OFRETA  CENOWA

Zapraszam do współpracy  w zakresie niżej wymienionych usług:
 Administrowanie lub zarządzanie 
 Stała lub zlecana obsługa techniczna
 Obowiązkowe przeglądy techniczne
 Utrzymanie czystości
 Naprawy i konserwacja instalacji i urządzeń domofonowych 
 Naprawy i konserwacja instalacji i urządzeń telewizyjnych 
 Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni
 Budowa,  wymiana,  naprawa  i  konserwacja  wszelkich  instalacji  (elektrycznych, 

Wod.;Kan.;Gaz.;C.o.;C.w., domofonowych, telewizyjnych, alarmowych i innych) 
 Prace budowlane remontowe i inwestycyjne.  

Posiadam profesjonalne i bardzo dobrej jakości sprzęt specjalistyczny, doświadczenie i przy tym 
możliwość ograniczenia kosztów obsługi,  szczególnie przy kompleksowej obsłudze a co za tym idzie, 
możliwość zaoferowania znacznie niższych cen.
Zapewniam  bardzo dobrą jakość świadczonych usług.
W  zależności  od  ilości  mediów  i  powierzchni  użytkowej  całego  budynku  oraz  od  zakresu  usług 
proponuję stawki:
Administrowanie           od  0,35zł    do 0,42zł /m2 pow. uż.
Obsługa techniczna       od  0,15zł    do 0,23zł /m2 pow. uż.
Sprzątanie wraz z narzędziami, środkami chemicznymi i innymi materiałami

   od  0,27zł    do 0,60zł /m2 pow. uż.
Przeglądy techniczne (kompleksowe, wraz z kominiarskimi)         od 20,00zł. do 36,00zł. za lokal
Przeglądy techniczne (kompleksowe, bez kominiarskich)              od 20,00zł. do 27,00zł. za lokal
Naprawy i konserwacja instalacji i urządzeń domofonowych   od 20,00 zł za klatkę schodową (10 lokali)
- Pozostałe usługi wyceniane są po wizji lokalnej i wstępnym ustaleniu zakresu prac w usłudze.
- Poszczególne ceny są do uzgodnienia w drodze negocjacji z zarządem lub właścicielem budynku.
- Po wstępnym ustaleniu zakresu współpracy i poszczególnych cen przedłożę ofertę cenową  ze wzorem 
przyszłej umowy.
- Dla zainteresowanych mogę przedstawić listę wszystkich kontrahentów naszej firmy i mam nadzieję 
że każdy z nich potwierdzi bardzo dobrą jakość usług i współpracę przy realizacji zleceń.
- Zapraszam również na wcześniej umówione spotkanie w naszym biurze przy ul. Gorzowskiej 82.
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