
Umowa o świadczenie usług gastronomicznych 

Zawarta w dniu ………………………. pomiędzy stronami: 

ZLECENIODAWCĄ: 

 

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

 
 

adres zamieszkania   ….......................................................  

 

..……………………………………………………………………..... 
 

 telefon kontaktowy  ……..............……………………………………….....…….. 
 

 Umowa dotyczy ucznia ZSM -T w Ostrowie 

 

     ............................................................................................. ….................................................................. 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

    urodzonego/nej dnia ………......….................. 

w...…………………………………..……….....…........… 

    adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres rodzica/opiekuna)    

    

.....................................................................................................................................................................

. 

 

- ZLECENIOBIORCĄ:  

                                                                                                                                                                        

firmą gastronomiczną EDEN Aneta Gwis,  ul. Dworska 2  98-100 Ostrów NIP 829 160 66 44,                

reprezentowaną przez Pełnomocnika - Macieja Gwisa     
 

Umowa dotyczy wyżywienia ucznia wymienionego w punkcie 1, będącego mieszkańcem 

Internatu      ZSM-T w Ostrowie. 

Umowa zawarta jest na okres od 01.09.2021r. , do zakończenia roku szkolnego 2021/2022 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług gastronomicznych, w postaci 

przygotowania całodziennego wyżywienia, składającego się z trzech lub dwóch posiłków, w 

zależności od dnia tygodnia. 

Usługi są świadczone w dni nauki szkolnej. Tygodniowe wyżywienie rozpoczyna się w 

poniedziałek od obiadu i  kończy w piątek obiadem. Godziny wydawania posiłków oraz sposób 



ich serwowania zostaną ustalone z wychowawcami internatu, po uwzględnieniu planów zajęć 

uczniów.  

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków urozmaiconych i wartościowych 

pod względem odżywczym. 

Zleceniodawca oświadcza, iż u  jego dziecka  występują / nie występują  alergie pokarmowe 

(jeśli tak, to 

jakie)……………………………………………………………………………………...................

....    

Zleceniodawca oświadcza, iż jego dziecko stosuje / nie stosuje specjalną dietę pokarmową (jeśli 

tak, to jaką) 

……………………………………………………………………………………………………… 

Dzienny koszt wyżywienia wynosi 17 zł za poniedziałek i piątek oraz 21 zł za wtorek, środę                   

i czwartek. 

Opłata jest pobierana z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca i stanowi iloczyn stawki 

wyżywienia i dni nauki szkolnej w danym miesiącu.  

 

 

Można jej dokonywać  przelewem na numer konta                    

27 1020 3437 0000 1902 0224 2154                                                                                                                    
lub gotówką w siedzibie stołówki. 

Wysokość opłaty  za wyżywienie może w trakcie roku szkolnego ulec zmianie, jeśli nastąpi 

wzrost kosztów jego przygotowania. O zmianie wysokości opłaty Zleceniodawca zostanie 

poinformowany              z 30 dniowym wyprzedzeniem.   

Za zwłokę w uiszczaniu opłat, będą naliczane odsetki ustawowe.    

 W przypadku zwłoki w zapłacie powyżej 14 dni, zostanie wstrzymane wydawanie posiłków                 

oraz wysłane pisemne upomnienie, którego  koszt w wysokości 10 zł zostanie doliczony do opłat                

w następnym miesiącu. Wstrzymanie wydawania wyżywienia nie zwalnia z zapłaty za usługi już 

zrealizowane. 

Nieobecność ucznia należy każdorazowo zgłaszać  w formie:                                                                     

- pisemnej przekazanej Zleceniobiorcy osobiście przez rodzica lub ucznia,                                               

- sms-em na nr tel. Zleceniobiorcy  506 188 341. Wiadomość ta powinna być przesłana z numeru 

telefonu podanego w powyższej umowie, jeśli numer będzie inny Zleceniobiorca zastrzega sobie 

prawo do potwierdzenia  prawdziwości takiej informacji. 

W przypadku nieobecności ucznia, zwrotowi podlega dzienna opłata za korzystanie z posiłku za 

każdy dzień z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. Pełen zwrot opłaty za nieobecność 

przysługuje, jeśli zostanie ona zgłoszona z dwudniowym wyprzedzeniem. Brak informacji o 

nieobecności powoduje naliczanie opłat w pełnej wysokości.  

W przypadku spowodowania zniszczeń przez syna/córkę,  Zleceniodawca zobowiązany jest  do 

pokrycia kosztów ich naprawy w terminie dwóch tygodni od dokonania wyceny przez 

Zleceniobiorcę. 



Umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu 

wypowiedzenia  lub za porozumieniem stron. 

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

…………………………………    ………………………………….. 

 ZLECENIODAWCA     ZLECENIOBIORCA    

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej 

umowie                     w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO) - Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016 oraz przepisami krajowymi       w zakresie ochrony danych osobowych .Wiem, że 
mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych 

jest EDEN Aneta Gwis ulica Dworska 2 98-100 Ostrów.       

   / 

 

        

 …………………………………….. 

              czytelny podpis 

Zleceniodawcy 

 


