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UMOWA 
o świadczenie usługi gastronomicznej 

nr SG – 701/04/ ......../17 

 
 

zawarta dnia , pomiędzy: 
 
Rodzicem (opiekunem prawnym)  
…………………………............................................................./imię i nazwisko/  
legitymującym się dowodem osobistym seria …….………..nr……………………. wydanym 
przez..................................................………………….., PESEL………………………………, tel. kontaktowy 
…………………..………..  
adres zamieszkania /kod pocztowy/....................................................................................  

e-mail.......................................................................................................... zwanym dalej zwanym 
Zleceniodawcą  
 

a 
 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gródku nad Dunajcem 

33-318 Gródek nad Dunajcem 28 

734-28-53-376 

Reprezentowanym przez Andrzeja Krupczyńskigo  - Dyrektora 

zwanym dalej Zleceniobiorcą, 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest korzystanie z  jednodaniowego obiadu w stołówce szkolnej 
przez dziecko / dzieci :  

2. 1. ……………………………..................................................................(imię, nazwisko, Szkoła, PESEL)  

3. 2. …………………………….................................................................(imię, nazwisko, Szkoła , PESEL)  

 
 
Jadłospis jest dostępny do wglądu w punkcie wydawania posiłku w szkole. 
 
4. Wszystkie posiłki są przygotowywane stosownie do wieku dziecka i w oparciu o opinię 
uprawnionego do tego dietetyka. 
 
5. Zwrot kosztów za dożywianie tylko  powyżej dwóch dni(kolejno po sobie następują-
cych) nieobecności dziecka w szkole. Rozliczenie dni nieobecności dziecka w płatności za 
kolejny miesiąc abonamentowy. Nieobecność dziecka należy zgłosić dzień wcześniej do godz. 
12.00   pod nr telefonu 606 678 761. 

W przypadku w/w nieobecności dziecka rodzic zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego 
pod koniec bieżącego miesiąca w sprawie uzgodnienia wysokości kolejnej płatności.       
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Brak zgłoszenia mimo nieobecności dziecka będzie skutkowało naliczeniem opłaty za wy-
żywienie. 

 
§ 2 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, Zleceniodawca zapłaci 
abonament Zleceniobiorcy  w wysokości: 

120 zł brutto  za wyżywienie dziecka w danym miesiącu  
 

W miesiącach w których przerwa w nauce trwa dłużej niż jeden tydzień abonament jest 
obliczany na podstawie wzoru 

 

 
 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego dany miesiąc na nr konta ……………………………………………………….... 
 

3. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony 
rachunek bankowy 
 

4. Warunkiem wydania obiadu jest zarejestrowana na podanym koncie wpłata za dany 
miesiąc. 
 

5. W treści przelewu należy wpisać: wpłata za obiady / szkoła  / imię i nazwisko dziecka / 
za miesiąc..................... 
 

6. W przypadku zwłoki w płatności naliczone zostaną odsetki ustawowe stosownie do 
obowiązujących przepisów. 

 
 

 
§ 3 

1. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje termin: 11.09.2017-22.06.2018 

 
§ 4 

1. Zleceniobiorca gwarantuje, że realizacja przedmiotu umowy zostanie wykonana na 
najwyższym poziomie, w szczególności: 
1) potrawy będą przygotowane ze świeżych i jakościowo dobrych produktów, 
2) pracownicy przygotowujący dania posiadają aktualne badania sanitarno – 
epidemiologiczne zezwalające na udział w procesie produkcji, 
3) obsługa będzie świadczona na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym 
zakresie obowiązującymi. 

 
§ 5 

Zleceniobiorca dopuszcza możliwość kontroli przez Zleceniodawcę ilości i jakości 
przygotowanych posiłków w dniu ich wydawania. 
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§ 6 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 7 

Okres wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni. 
 

§ 8 
Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy będą rozstrzygane 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwe sądy powszechne, zgodne 
miejscowo z siedzibą Zleceniobiorcy. 

  
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 10 

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

 
Zleceniodawca                                                                                             Zleceniobiorca 

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


