Umowa o zlecenia
Zawarta w dniu ………………………… roku w Warszawie pomiędzy:
Uczeń:………………………………………………
……………………………………………..
Rodzic:……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………………………………,
Zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
Gastro-Team
Tomasz Kuranowski z siedzibą w Warszawie
ul. Parowcowa 18/22a
02-445 Warszawa, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st.
Warszawy pod numerem ewidencyjnym 24361/T
NIP:524-146-07-86
Regon:017262557

Nr konta 47 1680 1248 0000 3000 2156 4831
Plus Bank
Reprezentowanym przez Pana Tomasza Kuranowskiego,
zwanym dalej Zleceniobiorcą

Par. 1
1.

Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa wyżywienia w/w ucznia Szkoły Podstawowej
Liceum Francuskiego, mieszczącej się na Sadybie przy ul. Konstancinskiej 13, według załączonej
oferty.

2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi w miejscu wyznaczonym przez
Zleceniodawcę, począwszy od dnia 02 września 2022 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć
szkolnych i świąt.

Par. 2
Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w ramach umowy do wykonywania
wszystkich czynności przedstawionych Zleceniodawcy w ofercie.
Par. 3
1.
2.

Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi prawne związane z prowadzeniem
działalności w zakresie objętym niniejszą umową, w tym przestrzega przepisów sanitarnych.
Zleceniobiorca oświadcza, że dostarczane posiłki zawsze będą spełniały określone prawem
normy jakościowe, w tym również ustalony dla poszczególnych produktów termin przydatności
do spożycia.

Par. 4
1.
2.
3.

Zapisy na posiłki rozpoczynamy od 2 września w Szkole Podstawowej przy ul. Konstancińskiej
13. Zapisy na kolejne miesiące będą odbywały się do 5 dnia miesiąca.
Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia z góry opłaty za usługę za okres 1 miesiąca.
Pieniądze za niewykorzystane obiady będą zwracane jedynie w następujących przypadkach:
- Nieobecności planowane zgłoszone na co najmniej 1 dzień wcześniej do firmy GASTRO-TEAM
pod nr telefonu : 510-121-201 bądź na adres e-mail: konstancinska@gastroteam.pl
- Nieobecności związane z funkcjonowaniem szkoły ( biała i zielona szkoła).
Szkoła winna o nich powiadomić GASTRO-TEAM.
- Nieobecności nie planowane takie jak choroba. Rodzice winni powiadomić o nich firmę
GASTRO-TEAM i podać jak długo dziecko będzie nieobecne. W przypadku przedłużania się
choroby należy niezwłocznie o tym powiadomić . W przeciwnym razie kolejne dni nieobecności
nie będą odliczane. Zwrot za niewykorzystane obiady następuję przez odliczenie ich z kwoty
należności za kolejny miesiąc. Nie ma możliwości odliczenia kosztu obiadu z pierwszego dnia
choroby.

4.

Początek wydawania posiłków przypada na dzień 03 września 2022 r.
Par. 5

1.
2.

Umowa zostaje zawarta na okres całego roku szkolnego 2022/2023 od daty wejścia w życie i
może być wcześniej rozwiązana przez każdą ze stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem 02.09.2022 r.
Par. 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Par. 7
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Par. 8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

