
 

 
 

Lublin, dnia 20.01.2023 

Zapytanie dotyczące usług w zakresie usług 

sprzątania w obiekcie Targów Lublin S.A. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Targi Lublin S.A. 
ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin 
tel. 797 970 211; e-mail info@targi.lublin.pl 
 

2. Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na: 

ZADANIE I –Sprzątanie części biurowej trzy razy w tygodniu 

czas pracy to 4 godziny dziennie 

a. czynności codzienne: 

 odkurzanie, ścieranie na mokro wszystkich podłóg i schodów, 

 ścieranie na mokro biurek, stolików, parapetów i sprzętów, 

 porządkowanie, zmywanie i dezynfekcja łazienek i ich wyposażenia, 

uzupełnianie środków higienicznych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, 

mydło w płynie) 

 sprzątanie kuchni, zmywanie podłóg, blatów, sprzętów, uzupełnianie płynu 

do mycia naczyń, wymiana zmywaków i ręczników,  

 wymiana worków w koszach na śmieci (biura, łazienki, kuchnie) 

 bieżące doczyszczanie wszystkich widocznych zabrudzeń, 

 inne czynności zlecone przez zamawiającego, związane z utrzymaniem 

czystości wewnątrz budynku 

b. czynności okresowe - w miarę potrzeb: 

 zmywanie glazury (łazienki, kuchnie), 

 wymiana worków w koszach na śmieci przy wejściach do budynku  

 mycie okien w pomieszczeniach biurowych i drzwiach wejściowych,  

 czyszczenie klawiatur i ekranów komputerów odpowiednimi preparatami, 

 utrzymanie czystości drzwi do biur, toalet i innych pomieszczeń, 

 czyszczenie obrazów, luster, lamp, szaf, 

 sprzątanie windy , 

 doczyszczanie maszynowe terakoty na korytarzach i schodach 

 

 

 

 



 

 
 

POMIESZCZENIA 

W CZĘŚCI A 

ILOŚĆ 

POMIESZCZEŃ 

PODŁOGA POWIERZCHNIA 

(m2) 

Pokoje 5 Wykładzina  84 

Pokoje 5 Terakota/beton 

malowany/wykładzina 

PCV 

260 

Korytarz 1 Terakota 78 

Toalety 2 Terakota 8 

 

 

BIURA W 

CZĘŚCI B 

PARTER: 

ILOŚĆ 

POMIESZCZEŃ 

PODŁOGA POWIERZCHNIA 

(m2) 

Biura 6 Wykładzina 128 

Hol wejściowy 1 Kamień 

naturalny 

200 

Korytarz 1 Terakota 58 

Kuchnia 1 Terakota 8 

Toalety 2 Terakota 11 

 

 

BIURA W CZĘŚCI 

B PIĘTRO: 

ILOŚĆ 

POMIESZCZEŃ     

PODŁOGA POWIERZCHNIA 

(m2) 

Biura 5 Wykładzina 94 

Sala 

konferencyjna 

1 Wykładzina 40 

Hol wejściowy 1 Kamień 

naturalny 

70 

Korytarz 1 Terakota 70 

Kuchnia 1 Terakota 7 

Toalety 2 Terakota 11 

 



 

 
 

ZADANIE II – Obsługa sprzątająca imprez (imprezy targowe i imprezy zewnętrzne 

odbywające się w obiekcie) zamówienia od 1 do 15 osób, różne dni tygodnia 

i godziny pracy (nieregularność). Konieczność posiadania własnego sprzętu (myjki, 

zamiatarki, itp.). Zakres prac obejmuje: 

c. zamiatanie i mycie mechaniczne pawilonów targowych i ciągów pieszych 

wewnątrz budynków, 

d. zamiatanie i mycie schodów wewnątrz budynków,  

e. sprzątanie innych pomieszczeń wykorzystywanych podczas imprez (sale 

konferencyjne, garderoby, szatnia, magazyny, itp.) 

f. sprzątanie i uzupełnianie toalet (papier toaletowy, ręcznik papierowy i mydło 

w płynie po stronie Zamawiającego),  

g. mycie okien i przeszklonych części budynku, 

h. sprzątanie wind,  

i. zbieranie śmieci na terenie zewnętrznym, 

j. sprzątanie stoisk wystawienniczych (opróżnienie koszy na śmieci, odkurzenie, 

starcie stolików i lad), 

k. opróżnianie i mycie zewnętrznych koszy na śmieci i popielniczek, 

l. przygotowanie kontenerów na śmieci do wywozu,  

m. obsługa szatni 

3. Opis sposobu przygotowania oferty: 
a. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną  ofertę, oferta musi zawierać odrębną 

wycenę dla każdego zadania, 
b. ofertę należy złożyć na druku, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do 

Zapytania, 
c. druk oferty należy wypełnić czytelnym pismem w języku polskim, ewentualne 

poprawki w tekście oferty  muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę, ceny oferty muszą być cenami netto, 
wyrażonymi w złotych polskich, 

d. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.   

4. Wymagane dokumenty i informacje: 
a. oferta sporządzona wg Załącznika nr 1, 
b. informacje o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu takich prac, 
c. referencje (jeżeli Oferent je posiada), 
d. KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
e. kserokopia polisy OC. 

5. Wymagania dodatkowe:  
a. prace wykonywane na terenie Targów Lublin S.A. muszą być wykonywane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
b. osoby wykonujące prace muszą legitymować się aktualnymi badaniami 

lekarskimi, zaświadczeniami kwalifikacyjnymi, ukończonymi szkoleniami ppoż. 
i BHP, stosownymi do wykonywanych robót, 

c. prace dotyczące ZADANIA II realizowane będą na podstawie zamówień 



 

 
 

wystawionych przez Zamawiającego, 
d. każdorazowo zamówienie będzie wskazywać zakres prac i termin ich 

wykonania, 
e. Zamawiający oczekuje, że prace związane z ZADANIEM II będą podejmowane 

na każde jego wezwanie, niezależnie od dnia tygodnia i pory doby, 
f. Oferent zapewnia we własnym zakresie sprzęt potrzebny do wykonania 

zlecenia oraz środki czystości. 
 

6. Miejsce, termin i sposób składania oferty: 
Ofertę należy złożyć w terminie do 3 lutego 2023 roku do godziny 15.30: 
a. pocztą elektroniczną na adres: a.blazejewska@targi.lublin.pl (skany 

podpisanych dokumentów, temat wiadomości „SPRZĄTANIE”) lub 
b. złożyć osobiście w Sekretariacie Zarządu Targów Lublin S.A. (koperta 

z nazwą Oferenta, zaadresowana na Targi Lublin z napisem „SPRZĄTANIE”) 
 

7. Uwagi dodatkowe: 
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów, których dotyczy 
powyższe  zapytanie w dniach 23-27.01.2023 w godzinach 9.00-15.00 lub w innym 
terminie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Szczegółowe 
informacje pod numerem telefonu 797 970 236. 

Zamawiający nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami 
i prawo unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyny. 

Oferent, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o tym fakcie pismem 
akceptującym jego wybór. 

8. Okres ważności ofert: 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od dnia wskazanego 
jako końcowy termin składania ofert. 
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