REGULAMIN
korzystania z usług gastronomicznych

– cateringu obiadów przez

Zespół Szkół Społecznych nr 7 STO ul. Stanisława ze Skalbmierza7 (zwanej dalej Szkołą)
realizowanych przez Adama Tałacha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Cater –Ad
Usługi Kateringowe Adam Tałach, ul. Pod Lasem 6, 32-071 Kamień, NIP: 9441853104 (zwanego
dalej Dostawcą) zawarty na podstawie podpisanej pomiędzy Stronami w dniu 8 listopada 2018 roku w
Krakowie umowy obowiązującej do dnia

23 czerwca 2019 r.
§1

Dostawca oświadcza, iż spełnia wszelkie wymagania prawne (w tym sanitarne), którymi obwarowane
jest świadczenie usług gastronomicznych dla dzieci w wieku szkolnym.
§2
Dostawca będzie:
1. dostarczać i wydawać obiady przez personel posiadający odpowiednie uprawnienia i badania
2. dostarczać i wydawać obiady codziennie w godz. 1150-1200
3. przywozić obiady w samochodzie przeznaczonym do tego celu z aktualnym zezwoleniem
SANEPID-u
4. dostarczać obiady w jednorazowych pojemnikach termicznych, które przewożone będą
w zbiorczych pojemnikach termicznych
5. odbierać i utylizować resztki obiadowe (w tym pojemniki jednorazowe)
6. dostarczać sztućce jednorazowe i worki plastikowe
§3
Dostawca będzie układał jadłospis na okres jednego miesiąca i dostarczał go w elektronicznej na adres
sekretariatu szkoły najpóźniej do 25-tego dnia każdego miesiąca poprzedzającego jego realizację.
Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Szkołę będą wiążące dla Dostawcy.

§4
1. Opłaty za obiady będą wynosiły:
a) 11 zł brutto zupa+ drugie danie

b) 3 zł brutto zupa
c) 9 zł brutto drugie danie
2. Określone w ust. 1 opłaty za obiady nie mogą ulec zmianie bez uzyskania pisemnej zgody
Szkoły.

3. Wpłaty za obiady należy każdorazowo dokonywać przelewem na następujące konto bankowe
Dostawcy w Alior Banku nr konta: 35 2490 0005 0000 4000 4086 7742.
4. W tytule przelewu na konto wskazane w ust. 3 każdorazowo należy wpisać: imię i

nazwisko dziecka, jakiego miesiąca dotyczy płatność. W przypadku większej ilości
dzieci w rodzinie należy rozdzielić kwoty zamawianych obiadów na poszczególne
imiona dzieci.
5. Wpłaty za obiady mają być dokonywane za dany miesiąc najpóźniej do 6 dnia tego miesiąca
w którym osoba korzysta z obiadów.
§5
W przypadku zalegania z zapłatą za obiady za dany miesiąc Dostawca ma prawo dokonać
zablokowania obiadów tej osoby w kolejnym miesiącu, do czasu uregulowania zaległości.
§6

Z uwagi na korzystanie przez Szkołę z panelu do zamawiania obiadów przez stronę internetową
szkoły, Szkoła zobowiązuje się do pomocy przy obsłudze tego panelu.
§7
Nin. Regulamin dostarczania obiadów będzie dostępny na tablicy ogłoszeń Szkoły oraz na jej stronie
internetowej, celem umożliwienia zapoznania się z nim wszystkim korzystającym z usług obiadowych
§8
Nin. Regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia w miejscach wskazanych w § 7.

