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Zaproszenie do świadczenia usługi sprzątania powierzchni biurowych Rzecznika Finansowego w dniach 
od 1 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r. z możliwością skrócenia okresu wykonywania usługi. 

Rzecznik Finansowy poszukuje 3 osób mogących świadczyć usługę sprzątania na IV,V,VII piętrze (2609,1 m2) 
w biurze mieszczącym się przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie.  

Zamawiający wskazuje, że na IV,V,VII piętrze znajduje się łącznie: 13 łazienek (17 kabin, na podłodze terakota) 
i 8 pomieszczeń socjalnych (na podłodze gumoleum). Pozostałą część powierzchni stanowią pokoje biurowe 
oraz ciągi komunikacyjne, pokryte w całości wykładziną dywanową.  

Poszukiwane osoby będą odpowiedzialne za: 

- odkurzanie wykładzin dywanowych; 

- mycie powierzchni podłogowych (tam gdzie znajduje się gumoleum i gres) środkami czyszczącymi; 

- wycieranie kurzy z mebli; 

- opróżnianie koszy na śmieci; 

- wstawianie/rozładowywanie zmywarek; 

- mycie ekspresów (opróżnianie i mycie tac ociekowych, mycie pojemników na wodę, mycie capuccinatore,  
przecieranie całego ekspresu na mokro), z zastrzeżeniem że tych elementów nie myjemy w zmywarce; 

- mycie kuchenek mikrofalowych, lodówek; 

- uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych - ręczniki papierowe, gąbki,  ściereczki, kostki do zmywarek, płyn 
do naczyń itp.; 

- mycie i dezynfekcję urządzeń sanitarnych (m.in. zlewów, muszli klozetowych, desek klozetowych, usuwanie 
nalotów i kamienia); 

- mycie glazury, armatury, mycie drzwi, klamek, półek, uchwytów, pojemników na papier, wyłączników 
i gniazdek. 

Usługa ma być wykonywana za pomocą sprzętów i materiałów osoby wykonującej, za wyjątkiem papieru 
toaletowego oraz ręczników papierowych, które będą zapewnione przez Zamawiającego. 

Usługa sprzątania będzie realizowana codziennie w dni robocze,  w godzinach popołudniowych tzw. serwis 
popołudniowy, w godzinach między 16:00 a 20:00, min. 2 godziny z wyłączeniem tzw. serwisu porannego, 
który realizowany będzie na V piętrze w części reprezentacyjnej budynku (ok. 606 m2) m.in.: gabinety 
Rzecznika Finansowego oraz zastępców Rzecznika Finansowego. Serwis poranny świadczony będzie 
w godzinach porannych w godzinach od 5:00 do 8:00. 

Zamawiający informuje, że we wskazanej części budynku znajdują się również dwa pomieszczenia socjalne, 
3 łazienki (5 kabin, 5 umywalek i 2 pisuary), w których również należy zrealizować zamówienie w czasie 
realizacji serwisu porannego. 
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Współpraca będzie świadczona na podstawie cywilnoprawnej umowy zlecenia.  

Wykonawca może w formularzu zgłoszeniowym określić proponowaną cenę brutto za świadczenie usługi.  

 

Oczekiwania wobec Wykonawcy: 

Wymagania niezbędne: 

- rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań 

- punktualność 

- dyspozycyjność do pracy w godzinach popołudniowych 

 

Dodatkowym atutem będzie: 

Doświadczenie w zakresie sprzątania powierzchni biurowych w jednostkach budżetowych 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

Podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych celem analizy zgłoszenia i nawiązania współpracy. 
Jako poświadczenie doświadczenia do oferty konieczne będzie dołączenie referencji dotyczących realizacji  
usług dla jednostek budżetu państwa. 
 
Termin składania dokumentów: 
27 stycznia 2023 r. do godz. 12:00 
 
Sposób składania aplikacji:  

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia@rf.gov.pl lub osobiście pod 
adresem: 
Biuro Rzecznika Finansowego   
Ul. Nowogrodzka 47A  
00 - 695 Warszawa  
W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-Oferta usługa sprzątania powierzchni biurowej”  
 
Kryteria wyboru: Cena nie stanowi jedynego kryterium oceny zgłoszeń. Wybór wykonawcy nastąpi  
z uwzględnieniem spełnienia określonych wymagań oraz dodatkowych atutów.  

  

Inne: Otrzymanie przez Biuro Rzecznika oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia  
i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.  

 


