
 

Stałe lub jednorazowe utrzymanie czystości 
obejmuje: 
 

 wycieranie kurzu  
 przecieranie witryn, gablotek, biblioteczek itp. 
 przetarcie parapetów, poręczy 
 odkurzanie dywanów i wykładzin 
 mycie podłóg panelowych, kamiennych itp. 
 mycie drzwi 
 utrzymanie czystości w pomieszczeniach  

sanitarnych 
 wyrzucanie śmieci do wyznaczonych kontenerów  

 

 Usługa wykonywana jest jako stała lub 
jednorazowa( przy podpisaniu umowy na 6 
miesięcy 20% zniżki na wykonywane usługi. 

 Rabat nie obejmuje dodatkowych prac które nie 
zostaną ujęte w umowie. 

 
 Sprzątanie po remontach/budowie 
 

 odkurzanie ścian, podłóg oraz mebli 
 oczyszczanie pozostałości po zaprawach, farbach i 

lakierach 
 czyszczenie płytek ściennych i podłogowych po 

fugowaniu 
 mycie podłóg i innych powierzchni  
 wywóz  gruzu oraz innych odpadów 
 inne prace po wcześniejszym uzgodnieniu 

 Sprzątanie terenów zewnętrznych i ogrodów 

 koszenie trawników 
 grabienie trawników 
 utrzymanie w czystości podjazdów 

        Kontakt  
 

       Artur Skoczek telefon ; 792 055 770  
       Joanna Dybczak telefon ; 793 703 900 
 

        artur@ecoworld-pl.com 
        joanna@ecoworld-pl.com  
 

Pracujemy na terenie Krakowa i okolic !! 

        

Profesjonalne sprzątanie domów i mieszkań 

Cennik 

Mieszkania do 50 metrów 

 Sprzątanie jednorazowe 170 zł 

 Sprzątanie poremontowe do 250 zł 

 Sprzątanie cykliczne (abonamentowe)  
             3-4  w miesiącu  250 zł 
 

Mieszkania do 100 metrów 

 Sprzątanie jednorazowe 300 zł 

 Sprzątanie poremontowe do  
             300 – 400 zł 

 Sprzątanie cykliczne (abonamentowe)  
             3- 4 w miesiącu   450 zł 
 

Sprzątanie domów do 150 metrów 

 Sprzątanie jednorazowe 320 zł 

 Sprzątanie po remontach/budowie  
             500 - 700 zł  

 Sprzątanie cykliczne 3-4 razy w  
             miesiącu 550 zł 
 
Sprzątanie domów do 300 metrów 

 Sprzątanie jednorazowe 350 zł 

 Sprzątanie po remontach/  
             budowie 800 – 1000 zł 

 Sprzątanie cykliczne (abonamentowe)  
             3-4 w miesiącu-  800 zł     
 

Sprzątanie terenów zewnętrznych i  
ogrodów  

 Cena do uzgodnienia  
 

Mycie okien 

 Usługa obejmuje utrzymanie w  
             czystości wszystkich okien w budynku 
             (jest usługą dodatkową) 

 10 zł / szt. 
 
 
Wycena usługi jest bezpłatna  
We wszystkie ceny wliczone są środki czystości 
Dojazd do klienta jest bezpłatny !! 
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