
                                              UMOWA 

 

Zawarta w dniu………………………………………w Żórawinie pomiędzy:                                                                                     

(imię i nazwisko rodzica)………………………………………………………………...............................                                 

(adres do korespondencji)………………………………………………………………………………………….. 

(numer telefonu)………………………………………………………………………………………………………… 

( e-mail )…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zwanym dalej Zamawiającym a Restauracją Pod Dębami Bogumiła Rok Milejowice 20                                         

55-020 Żórawina NIP 8961230863 zwaną dalej Wykonawcą. 

                                                                      1.     

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania przygotowanie i dostawę                                     

posiłków dla (imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………………………                                          

-pierwsze danie                                                                                                                                                                                     

-drugie danie                                                                                                                                                                                               

-zestaw dwudaniowy     (niepotrzebne skreślić)                                                                                                                              

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje                                                                         

się do świadczenia usług cateringowych na rzecz Zamawiającego w pojemnikach                                                                                         

jednorazowego użytku zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej , Dobrej Praktyki                                                                  

Produkcyjnej oraz wykorzystując wdrożony system HACCP. Ponadto Wykonawca oświadcza                                                                                                                                        

że przechowuje próbki pokarmowe. 

                                                                    2.                                                                                                                                                  

Usługa będzie wykonywana w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni                                                              

wolnych od zajęć szkolnych. 

                                                                    3.                                                                                                                                                              

Posiłki dostarczane będą w godzinach ustalonych z dyrekcją szkoły a aktualny jadłospis                                                                           

przesyłany będzie do szkoły raz w tygodniu. 

                                                                  4.                                                                                                                                                                  

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie płatne do 10-go dnia                                                                                

następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu                                                                           

środków na konto Wykonawcy. W przypadku braku wpłaty Wykonawca zastrzega sobie 

prawo do odmowy dostawy posiłków bez wcześniejszego powiadamiania Zamawiającego.                                                                         

Wznowienie dostawy nastąpi bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Wykonawcy                                                   

(numer konta 52 1090 2486 0000 0001 2218 7000) w przypadku zmiany numeru konta 

Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego wysyłając wiadomość drogą elektroniczną 

zmiana nie wymaga aneksu do umowy. 

  



Podstawą do rozliczenia jest zamówienie złożone przez Zamawiającego w umowie zawartej 

przez strony na usługę cateringową (punkt 1). W przypadku nieobecności dziecka w szkole 

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Wykonawcę telefonicznie ( numer 

telefonu 608 706 463) najpóźniej do godziny 8:15 w dniu nieobecności dziecka. Zgłoszenie 

po uzgodnionej godzinie nie będzie uwzględnione, a w przypadku sporu to na Zamawiającym 

będzie  ciążył obowiązek udowodnienia że zgłoszenie takie miało miejsce w odpowiednim 

terminie.                                                                                                                                                                                                            

                                                                         5.                                                                                                                                                    

Na Zamawiającym ciąży obowiązek prawidłowego wyliczenia pobranych posiłków i uiszczenia 

odpowiedniej wpłaty w wymaganym terminie. W razie jakichkolwiek wątpliwości 

Zamawiający ma prawo skontaktować się z Wykonawcą pod numerem telefonu 608 706 463 

w celu ustalenia prawidłowej kwoty do zapłaty. W tytule należy podać imię i nazwisko 

dziecka oraz okres którego wpłata dotyczy. 

                                                                           6.                                                                                                           

Strony ustaliły cenę posiłków na:                                                                                                                                         

-pierwsze danie            3.90 zł. (trzy zł. dziewięćdziesiąt gr.)                                                                                                                                   

-drugie danie                 9.90 zł. (dziewięć zł. dziewięćdziesiąt gr.)                                                                                                                                           

-zestaw dwudaniowy   12.90 zł. (dwanaście zł. Dziewięćdziesiąt gr.) 

                                                                          7.                                                                                                                                                                                            

Strony postanawiają że Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z jednodniowym 

terminem wypowiedzenia a Wykonawca z trzydziestodniowym terminem wypowiedzenia 

składając drogą elektroniczną rezygnację z usługi. 

                                                                          8.                                                                                                                                                                                                                           

Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

                                                                           9.                                                                                                                                    

Umowa zostaje zawarta od dnia…………………………..do dnia……………………………………   

                                                                          10.                                                                                                                                                                                                                    

Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla strony. 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY                                                                                                 WYKONAWCA 

 

 

     

  



                                         OŚWIADCZENIE 

 o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zawierającej umowę na 

świadczenie usługi cateringowej.                                                                                                                                                                                     

1.Wyrarzam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora  danych 

Restauracja Pod Dębami Bogumiła Rok Milejowice 20 55-020 Żórawina NIP 8961230863 w 

celu świadczenia usługi cateringowej dla dziecka w szkole.                                                                                          

2. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam że są one zgodne z prawdą.                                                                      

3. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się na stronie 

internetowej szkoły, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści i prawie ich poprawiania. 

 

                                                                                                               Podpis zamawiającego  

 

        



                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


