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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Projekt umowy 

 
  

 

Umowa  Nr ……………………../2019 

 

 

zawarta w Radzyminie dnia ………………………………2019 r. pomiędzy: 

 

Przedszkolem nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie  

ul. Witosa 78, 05-250 Radzymin,   

będącym jednostką organizacyjną Gminy Radzymin NIP 1251333745,  

reprezentowanym przez Dyrektora – Magdalenę Jarzębską-Kopkę 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a, 

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

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

reprezentowany/-a przez: ……………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na Catering dla Przedszkola nr 2 im. Czerwonego 

Kapturka  w Radzyminie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. z opcją wydłużenia 

do 31 marca 2021r.,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 

1843), zwanej dalej ustawą Pzp, zostaje zawarta umowa  o następującej treści: 

 

 

§ 1  

Warunki ogólne 

 

1. Przedmiotem umowy jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci 

uczęszczających do Przedszkola nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie. Posiłki, na 

które składa się: śniadanie, obiad dwudaniowy z kompotem lub napojem, podwieczorek, 

przygotowywane i dostarczane będą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  

2. Szacowana liczba posiłków: 

Rodzaj posiłku Szacunkowa liczba 

porcji dziennie 

Szacunkowa liczba 

dni 

Łączna szacunkowa 

liczba posiłków  

w okresie trwania umowy 

Śniadanie 225 232 52 200 

Obiad 225 232 52 200 

Podwieczorek 225 232    52 200 

 

3. Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu miesięczny jadłospis w formie pisemnej do 

zatwierdzenia najpóźniej na 7 dni przed okresem jego obowiązywania. Jadłospis wraz 



 
 

Strona 2 z 9 

podaniem gramatury i kaloryczności składników wchodzących w skład posiłku winien być 

sporządzany przez dietetyka i poświadczony jego podpisem i imienną pieczątką. Dietetykiem 

ze strony Wykonawcy jest osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom 

dietetyka lub osoba, która ukończyła szkołę wyższą, na kierunku lub specjalności dietetyka, 

realizującą w programie nauczania, co najmniej treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte 

podstawą programową kształcenia w zawodzie dietetyk i uzyskała tytuł licencjata lub magistra. 

Na każde żądanie Dyrektora placówki, Wykonawca winien przedstawić stosowne dokumenty, 

poświadczające, iż osoba wskazana pod jadłospisem, jako dietetyk posiada ww. uprawnienia. 

Wszelkie zmiany sugerowane przez Zamawiającego w jadłospisie będą wiążące dla 

Wykonawcy. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zmieniać zatwierdzonego 

jadłospisu w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga, aby posiłki spełniały 

następujące warunki: 

Rodzaj posiłku Wartość 

energetyczna 

Rodzaj dania Wielkość 

posiłku 

 

Śniadanie 

 

350 kcal 

Zupa mleczna 300 ml 

Kanapka 150 g 

Herbata owocowa, herbata zwykła z cytryną –

(słodzone miodem). 

200 ml 

 

Obiad 

 

490 kcal 

Zupa (150 kcal) 300 ml 

Drugie danie 350 g 

Kompot z owoców lub sok 200 ml 

 

Podwieczorek 

 

210 kcal 

Napój mleczny lub herbata z cytryną 200 ml 

Np. ciasto własnego wypieku, kanapka, bułka 

maślana z miodem, dżemem, kisiel, jogurty  

i desery owocowe, owoce. 

150 g 

4. Jadłospis powinien uwzględniać produkty z każdej grupy, być urozmaicony, zbilansowany, 

różnorodny, smaczny i dostosowany do pory roku i świąt. Wykonawca będzie przygotowywał 

posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej 

ustawy. Posiłki muszą być dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać 

środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) . Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki 

pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają 

być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. 

5. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: 

a) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej, jakości, świeżych, 

naturalnych, mało przetworzonych, bez substancji dodatkowych, konserwujących, 

zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, sporządzane z naturalnych 

składników bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów  

z naturalnych składników, 

b) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie 

smażone, przy czym nie więcej niż jedna porcja potrawy smażonej w ciągu tygodnia 

szkolnego, od poniedziałku do piątku, 

c) do przygotowania posiłku należy zastosować: 
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- produkty zbożowe lub ziemniaki,  

- warzywa i owoce, surowe lub przetworzone, bez dodatków cukrów i substancji słodzących,  

a w przypadku przetworzonych – o niskiej zawartości sodu/soli, 

- mięso, ryby, jaja i nasiona roślin – jedną lub więcej porcji żywności z tej kategorii środków 

spożywczych każdego dnia, a porcję ryby, co najmniej raz w tygodniu, 

- tłuszcze spożywcze – oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane lub ich 

mieszanki, a do smażenia olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych 

powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%, 

- sól o obniżonej zawartości sodu (sodowo-potasowa), przy założeniu, że dzienne spożycie soli 

powinno wynosić nie więcej niż 5g, 

- zioła lub przyprawy świeże i suszone bez dodatku soli, 

d) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym, 

e) napoje – wyłącznie kompoty owocowe lub soki owocowe, bez dodatku cukrów i substancji 

słodzących,  

f) ważna jest estetyka potraw i posiłków. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie 

produktów najwyższej, jakości z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych,  

z wykluczeniem półproduktów i zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

norm systemu HACCP oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 

Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-

epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność 

za ich przestrzeganie. Posiłki muszą być podane dzieciom w odpowiedniej temperaturze 

GHP/GMP, w czasie 4 godzin od momentu ich sporządzenia. 

7. Nie zezwala się na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów: 

- konserw, 

- przypraw typu Vegeta, 

- kostek rosołowych, 

- tłuszczów utwardzonych tj. margaryn, 

- produktów z glutaminianem sodu i innych chemicznych środków smakowych, 

- produktów z syropem glukozowo-fruktozowym, 

- parówek, 

- produktów masłopodobnych i seropodobnych, 

- mięsa odkostnionego mechanicznie (MMO), 

- wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) lub skrobi modyfikowanej, 

- posiłków sporządzanych na bazie półproduktów, 

- posiłków na bazie Fast Food, 

- gotowych mrożonych potraw, 

- napojów z proszku lub na bazie suszu, 

-produktów spożywczych przetworzonych technologicznie z dużą ilością środków 

chemicznych. 

 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich 

przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin 

z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby 

odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 

9. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie wszelkie koszty związane  

z przedmiotem zamówienia: koszty osprzętu (termosy, pojemniki, bemary itd.), koszty 

transportu i wniesienia, koszty przygotowania posiłków we własnym lokalu przez osoby 
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posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone w przyrządzaniu posiłków jakościowych. 

Kalkulacja cenowa obiadu winna obejmować swoim zakresem dwa dania mięsne, dwa dania 

półmięsne, jedno danie jarskie bądź rybne w ciągu tygodnia. 

10. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić posiłki o nie gorszej jakości, na swój koszt z innych źródeł. 

11. Posiłki powinny być dostarczane do przedszkola środkiem transportu Wykonawcy 

dopuszczonym, decyzją właściwego inspektora sanitarnego, do przewozu posiłków dla potrzeb 

zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie 

odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 

12. Personel Wykonawcy powinien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, a także 

aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku 

przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci 

przed Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Wykonawca posiada pełną odpowiedzialność 

cywilną, administracyjną i karną, za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające  

z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie 

żywionych dzieci. 

13. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby w ramach realizowanego zamówienia 

zapewnił posiłki dla dzieci, które wymagają specjalnej diety (bezglutenowej, ze skazą białkową,  

z alergią pokarmową lub innymi schorzeniami pokarmowymi). Dzieci uczulone na produkty 

mleczne będą otrzymywały zupę bez śmietany. Produkty nabiałowe zastępowane będą innymi 

produktami np. mleko – herbatą, ser – wędliną. Dzieci uczulone na inne pokarmy będą musiały 

mieć przygotowane posiłki alternatywne. Przygotowanie posiłków dla dzieci ze specjalną dietą 

wykonywane jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i po zaoferowanej cenie 

 w ofercie dla poszczególnych rodzajów posiłków w ramach standardowej ceny śniadania, 

obiadu i podwieczorku. 

14. W przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę Wykonawca zobowiązuje się w ramach środków 

przeznaczonych na wyżywienie w danym dniu, do przygotowania tzw. „suchego prowiantu”. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej wycieczce telefonicznie lub osobiście z 2 

dniowym wyprzedzeniem. 

§ 2  

Termin realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.  

 

2. Posiłki dostarczane będą codziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy i innych dni wolnych od zajęć edukacyjnych, w godzinach ustalonych przez 

Zamawiającego: 

Śniadanie – od 8:00 - 08:30,       

Obiad – 11:15 - 11:30,  

Podwieczorek – 14:00 - 14:15, 

podzielone na każdą grupę z uwzględnieniem liczby dzieci podanych przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedziałów czasowych dostawy posiłków  

w trakcie trwania umowy. 
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3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w stosunku do którejkolwiek 

partii dostarczonych posiłków, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłek 

zamienny w czasie maksymalnie 60 minut.  

§ 3  

Zasady udzielania zamówień  

 

1. Posiłki będą przygotowane i dostarczane w następujący sposób: podzielone na 9 części (liczba             

     sal) każda po ok. 25 porcji (25 osobowe grupy przedszkolne). Wykonawca będzie dostarczał     

     posiłki do siedziby Zamawiającego w Radzyminie przy ul. Witosa 78 bezpośrednio pod drzwi            

     sal, a wydaniem posiłku dzieciom będzie zajmował się personel przedszkola.  

 

2. W zależności od frekwencji dzieci w przedszkolu, o zapotrzebowaniu na dany rodzaj posiłku 

Wykonawca będzie codziennie informowany w uzgodniony między stronami sposób:  

śniadanie do godz. 17:00 dnia poprzedzającego dostawę, obiad i podwieczorek do godz.               

09:15 danego dnia dostawy. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie 

konkretną, zamówioną liczbę posiłków. 

3. Liczba posiłków jest wartością szacunkową. Ze względu na brak możliwości podania na etapie 

ogłoszenia niniejszego postępowania dokładnej liczby dzieci żywionych, zakres zamówienia 

może zostać zmniejszony lub zwiększony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tytułu niezrealizowanych 

dostaw. Wykonawca nie może odmówić realizacji dostaw ze względu na zmniejszenie 

zamówienia. Dzienna liczba posiłków będzie zależna od frekwencji dzieci. 

 

§ 4  

Wynagrodzenie  

 

1. Zaoferowana przez Wykonawcę cena za jeden rodzaj posiłku, pomimo zwiększenia lub 

zmniejszenia ilości, nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane na podstawie ilościowego rozliczenia 

rzeczywiście wydanych posiłków w oparciu o cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie 

Wykonawcy: 

Rodzaj posiłku Cena jednostkowa netto 

jednego posiłku (sztuki) 

Cena jednostkowa brutto 

jednego posiłku (sztuki) 

1 3 4 

Śniadanie   

Obiad   

Podwieczorek   

 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić tygodniową ewidencję dostarczanych posiłków 

(załącznik nr 1 do umowy) i przekładać ją do podpisu dyrektorowi placówki oświatowej lub 

osoby upoważnionej w każdym dniu dostawy. Ewidencja stanowi potwierdzenie daty, godziny 

dostawy oraz liczby posiłków. 
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4. Płatność za zrealizowaną dostawę (dostawy) nastąpi na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę na koniec każdego miesiąca faktury VAT, na podstawie ewidencji posiłków  

w danym miesiącu, potwierdzonego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 

5.  Faktura opiewać będzie na kwotę stanowiącą iloczyn wydanych posiłków i cen jednostkowych. 

6. Faktura będzie płatna na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. 

7. Faktury będą wystawiane w następujący sposób :  

Nabywca: Gmina Radzymin pl. Tadeusza Kościuszki 2 05-250 Radzymin NIP 1251333745 

Odbiorca: Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie  ul. Witosa 78, 05-250 

Radzymin 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie 14 dni od daty doręczenia poprawnie 

wystawionej faktury. 

 

 

§ 5  

Odpowiedzialność  

 

1. Wykonawca może, przy realizacji umowy, posługiwać się osobami trzecimi (podwykonawcami). 

Jednak całość odpowiedzialności za realizację umowy spoczywa na Wykonawcy.  

 

2. Personel Wykonawcy (i podwykonawcy) powinien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu 

BHP, a także aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku 

przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci 

przed Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Wykonawca posiada pełną odpowiedzialność 

cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające  

z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie 

żywionych dzieci. 

 

3. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym. 

 

4. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polisy lub innego 

dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej między innymi zdarzenia losowe 

 i zatrucia pokarmowe, na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest do 

posiadania przedmiotowego ubezpieczenia przez cały okres umowy. 

 

5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  

w zakresie realizacji zamówienia tj. przygotowywania i dostarczania posiłków. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane ww. 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów 

 

§ 6  

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 

do 15% miesięcznego wynagrodzenia brutto.  

2. Zamawiający  nałoży na Wykonawcę karę  w wysokości 0,5% wynagrodzenia miesięcznego 

brutto, za każdy dzień, w którym doszło do naruszenia obowiązków (tj. niewykonania lub 

nienależytego wykonania) niżej wymienionych zapisów umowy: 

a) Nieprzestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych, 

b) Nieprzestrzeganie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia łącznie z przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy, 

c) Niedostosowania posiłków do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 

roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom  

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154), 

d) Nieprzestrzeganie norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez 

Instytut Żywienia i Żywności, 

e) Dostarczanie posiłków z opóźnieniem, 

f) Zła jakość posiłków (przypalone, przesolone, zimne itp.), 

g) Dostarczanie posiłków w ilości niezgodnej z zamówieniem, 

h) Nieprzestrzeganie wymogów określonych w § 1 ust. 5-8. 

 

3. Każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę (Podwykonawcę) osoby wykonującej 

czynności związane z realizacją zamówienia na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień niedopełnienia w/w 

obowiązku. 

 

4.  Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (na podstawie zapisów § 7 ust. 4) 

niniejszej umowy  z przyczyn, za które wyłącznie odpowiada Wykonawca. 

 

5. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość kar umownych. 

 

6. Opóźnienie w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek 

ustawowych.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej 

umowy jest ……………………………... tel. ………………………………………. 
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2. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy 

jest ……………………………………………... tel. ………………………………….. 

3. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszy obowiązki 

umowne j określone w §1 niniejszej umowy lub pomimo pisemnego upomnienia Wykonawca w 

dalszym ciągu nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązanie. 

4. W przypadku rażącego uchybienia w realizacji umowy, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć 

umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. Każda ze Stron umowy może rozwiązać niniejszą umowę z 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, liczonym od końca miesiąca, w którym został złożony wniosek. 

6. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie  

w formie pisemnej. 

8. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy na tych samych warunkach do 31 

marca 2021r. Szacowana liczba posiłków od 1 stycznia do 31 marca 2021r.: 

Rodzaj posiłku Szacunkowa liczba 
porcji dziennie 

Szacunkowa liczba 
dni 

Łączna szacunkowa 
liczba posiłków  

w okresie trwania 
umowy 

Śniadanie 225 63 14 175 

Obiad 225 63 14 175 

Podwieczorek 225 63 14 175 

 

10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z przeznaczeniem: 1 egz. – Wykonawca, 2 egz. – Zamawiający. 

 

 

 

 

 

        ___________________            _____________________ 

Wykonawca                                                                                         Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy  - ewidencja dostarczanych posiłków 
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Załącznik nr 1 do umowy 

TYGODNIOWA EWIDENCJA DOSTARCZONYCH POSIŁKÓW  

dla Przedszkola nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie 

za okres od dnia ……………. do dnia ……………….. 

Lp. Rodzaj posiłku Data dostarczenia 
posiłku 

Godzina 
dostarczenia 

posiłku 

Liczba 
posiłków 

Podpis osoby 
dostarczającej 

Podpis osoby 
odbierającej 

Uwagi* 

Poniedziałek Śniadanie        

Obiad       

Podwieczorek       

Wtorek  Śniadanie        

Obiad       

Podwieczorek       

Środa Śniadanie        

Obiad       

Podwieczorek       

Czwartek  Śniadanie        

Obiad       

Podwieczorek        

Piątek  Śniadanie        

Obiad       

Podwieczorek        

*należy uwzględniać uwagi dotyczące przede wszystkim: 

- dostawy posiłków o niewłaściwej temperaturze 

- dostawy posiłków niezgodnej z jadłospisem 

- dostawy posiłków o złej jakości 


