
 

Umowa na Żywienie 

 

zawarta w dniu ..................................pomiędzy FHU Joanna Łozińska  z siedzibą w Grzybowie, ul. 
Jachtowa 5 Bar Pełna Micha, NIP  671-115-02-40  reprezentowaną przez:  Joannę Łozińską  – 

Właściciela,  zwanego dalej ,,wykonawcą'', 

a ....................................................................................................., pesel................................................. 

zamieszkałym w ..................................................................................., nr telefonu…………...……….. 

zwanym dalej ,,odbiorcą''. 
§ 1 

 

 Umowa dotyczy ucznia .......................................................................................................  szkoła…… 

……………………………………………………………………..klasa……………………………... 

 Umowa dotyczy zasad odpłatności za obiady. 

 Uczeń  będzie korzystał z obiadów od poniedziałku do piątku. 

 Uczeń  będzie korzystał z żywienia w roku szkolnym 2020/2021 

 

§ 2 

 
 Odpłatność za jeden obiad dla ucznia wynosi 11 zł brutto.  

§ 3 

 Wykonawca za świadczone usługi (żywienie) wystawia rachunek. 

 
 ,,Odbiorca'' dokonuje wpłat za żywienie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca. Okresem 

rozliczeniowym jest jeden miesiąc. 

 Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy 12 1940 1076 3107 6140 0000 0000 

 podany również w wystawionym rachunku za żywienie. W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko 

ucznia,szkoła, klasa i miesiąc, za który wnoszona jest wpłata. 

 Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia odbiorcy z konieczności przestrzegania terminu, o którym 

mowa w § 3 ust. 2. 

 Jeżeli umowa jest zawarta po 10 danego miesiąca to odpłatność należy uiścić w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy.  

§ 4 

 Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.  

 Nieterminowe regulowanie należności wynikających z rachunków za żywienie,  spowoduje  naliczenie 

odsetek ustawowych. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia po terminie płatności do dnia 
wpłaty włącznie.  

 Należność przelewana musi być zgodna z kwotą do wpłaty wykazanej na kalkulacji. W przypadku 

przelania mniejszej kwoty wystąpi niedopłata i do momentu jej uregulowania naliczane są odsetki 

ustawowe. 



 W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę, niedzielę lub święto, za termin płatności przyjmuje 

się następny dzień roboczy. 

§ 5 

 
Fakt nieobecności ucznia na posiłkach podlega zgłoszeniu  telefonicznie wiadomość SMS (nr tel.605 

187 871) do godz. 18
00

. Zgłoszona nieobecność jest podstawą dokonania odliczenia za nie wydane posiłki 
począwszy od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności. 

Niezgłoszone wcześniej nieobecności na posiłkach nie podlegają odliczeniom. 

 
O wysokości zmiany kosztów żywienia odbiorca zostanie poinformowany na jeden miesiąc przed 

zmianą. Zmianę kosztów żywienia określi aneks do niniejszej umowy.  

 
 W przypadku dokonania w danym miesiącu wpłaty za żywienie i otrzymaniu decyzji Mops, Gops, 

Dyrekcji Szkoły o finansowaniu żywienia lub rozwiązaniu umowy zwrot nadpłaty nastąpi  
w terminie do końca następnego miesiąca na wskazany przez rodzica/ prawnego opiekuna rachunek 

bankowy. 

§ 6 

Rodzic wyraża zgodę na przekazanie ewentualnej nadpłaty na rachunek bankowy 

   nr……………………………………………………........................................................... 

Zwrot nadpłaty w gotówce może nastąpić  przekazem pocztowym tylko  

        w przypadku nie posiadania rachunku bankowego przez Rodzica. 

W przypadku zwrotu przekazem pocztowym  nadpłata zostanie pomniejszona o opłatę za przekaz  

        pocztowy. 
§ 7 

     Umowa zostaje zawarta na czas określony od……………..…….. do…………..…………….. 

§ 8 

 Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdym czasie. 

 Umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu miesiąca, za który odbiorca zalega z odpłatnością. 

 W przypadku uchylania się odbiorcy od regulowania płatności wykonawca rozpocznie postępowanie  

   windykacyjne.  
  §9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia obu stron na piśmie. 

   §10 
W sprawach nieuregulowanych, niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

    § 11 

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

 
 
 

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

        Wykonawca                                                                                     Odbiorca 
 
 

 Oświadczam, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r. nr 101, 

poz.926 z późń. zm.) wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie moich/naszych i dziecka danych osobowych na 

potrzeby związane z działalnością Wykonawcy. 



 Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami odpłatności i pełną treścią regulaminu korzystania z posiłków, 

akceptuję i zobowiązuję się je przestrzegać.  

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa Joanna Łozińska z siedzibą 

główną ul. Dubois 16A/10 78-100 Kołobrzeg. 

 
 

                                                                       …..……………………………. 
                                                                                           Podpis rodziców/opiekunów lub odbiorcy  

 


