
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego   
 

U M O W A nr 1/2021 

zawarta w dniu  30.12.2021 r. 

 

NA DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

JAROSŁAWCU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W JAROSŁAWCU 

W OKRESIE OD 03.01.2022R. DO 31.12.2022R. 

 

zawarta  

pomiędzy Panią Katarzyną Skrzypek - dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Marii 

Dąbrowskiej w Jarosławcu  

zwanym w dalszej  części umowy „ Zamawiającym” 
 
 

a 
………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „ Dostawcą” zawarto umowę następującej treści: 
 
 

§1 
 
1.Zgodnie z przeprowadzonym w dniu 10.12.2021r.  zapytaniem ofertowym, „Dostawcę” 
zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia „Zamawiającemu” gorącego posiłku (obiad 
dwudaniowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i dla dzieci z  Oddziałów Przedszkolnych 
śniadanie , obiad dwudaniowy i podwieczorek) od 03.01.2022 r. do 31.12.2022r.  
Dostawca zobowiązany jest przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 dostarczyć w 
odpowiednim opakowaniu (w termosach) w ilościach, czasie i do miejsc wskazanych przez 
Zamawiającego, obejmujących czas nauki szkolnej – od poniedziałku do piątku.  
Dokładny czas dostawy posiłków do danej szkoły ustalą dyrektorzy szkół bezpośrednio z 
dostawcą. 
2.Dostawca zobowiązany jest ponadto w ramach niniejszej umowy do mycia  i odbioru na 
własny koszt i ryzyko opakowań w których dostarczać będzie przedmiot umowy. 
3.Dostarczony zamawiającemu przedmiot umowy musi spełniać wszelkie wymogi 
higieniczne, sanitarne oraz przechowywać próby posiłków do badań Sanepidu jak i inne, od 
których spełnienia uzależnione jest należyte wykonanie umowy.  
Wszelkie konsekwencje wynikające z braku spełnienia tych wymagań w tym również szkoda 
na jaką narażony zostanie Zamawiający w związku z nienależytym wykonaniem umowy, 
obciążają Dostawcę. Wymogi te muszą być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1541 z późn. zm.). 
        



§2 
 

Koszty transportu , załadunku i wyładunku jak i ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub 
utraty przedmiotu umowy w trakcie przewozu obciążają Dostawcę. 
 

§3 
 

Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 03.01.2022r. do 31.12.2022r. 

 
  

§ 4 
 

Zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym strony ustalają koszt jednego posiłku na 
kwotę: ……………zł brutto  (słownie: dziesięć złotych, 00/100) dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej i …………….. zł brutto ( słownie: jedenaście złotych, 00/100) dla dzieci z 
Oddziałów Przedszkolnych. 
Ustalone wynagrodzenie obejmuje również koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsc 
wskazanych przez Zamawiającego, koszty odbioru i mycia opakowań oraz należny podatek 
VAT. 
 
 
Wynagrodzenie Dostawcy w związku z realizacją umowy ustalone będzie za okresy 
miesięczne. Podstawą jego ustalenia będzie faktyczna ilość dostarczonych posiłków 
wynikająca z potwierdzonych przez Zamawiającego faktur . 
 
 

§ 5 
 

Podstawę zapłaty stanowi faktura. 
Termin zapłaty strony ustalają na 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury. Zapłata 
nastąpi na rachunek bankowy Dostawcy podany każdorazowo na fakturze. 
Dostawca zobowiązany jest  wystawić fakturę najpóźniej w terminie 14 dni od dnia upływu 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

§ 6 
 

W przypadku odstąpienia przez Dostawcę od umowy, zobowiązany jest on zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% jej wartości przyjmując wartość przedmiotu 
umowy za okres do czasu rezygnacji ze współpracy. 
 
W przypadku nienależytego wykonania umowy dyrektor szkoły zgłasza pisemnie  
  zastrzeżenia do Wykonawcy, przekazując kopię zastrzeżeń Zamawiającemu.  Jeżeli 
Wykonawca nie będzie realizował umowy lub będzie realizował ją nienależycie, pomimo 



wcześniejszych uwag dyrektora szkoły (np.  posiłki nie odpowiadające wymaganiom 
określonym w umowie), Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia i 
upominania Wykonawcy. 
 

§ 7 
 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 
oraz wprowadzenia nowych postanowień zawartej umowy do umowy niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść ofert, na podstawie 
której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 8 
 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 
 

§ 9 
 

W przypadku zmiany ilości dzieci objętych dożywianiem (zwiększenie lub zmniejszenie) 
ilość zamawianych posiłków dla poszczególnych szkół może zostać zmieniona. 
 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony. 
 

§ 11 
 

W sprawach nie  uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
 
 

§ 12 
 

Umowę sporządzono w  2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 
 



§ 13 
 

Integralny załącznik do umowy stanowi złożona oferta wraz z załącznikami. 
 

§ 14 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  w Jarosławcu, 
Jarosławiec 190, 22-424 Sitno,  

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 
poprzez email: inspektor@cbi24.pl; 

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały 
okres trwania edukacji szkolnej. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na 
podstawie stosownych przepisów prawa. 

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 
momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

    8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
może skutkować odmową zawarcia umowy. 

 
 
 
 
Zamawiający                                                                                   Dostawca 

 
 

......................................                                                       ................................................ 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Jarosławcu 
 

 
 


