
 
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIOWYCH W  PRZEDSZKOLU  
 

zawarta    
w Kobyłce pomiędzy: 
  
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..  

imiona i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych dziecka 
 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        adres zamieszkania 

 
 a spółką AVOCADO,  zwaną dalej Usługodawcą.  
 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług żywieniowych w Publicznym Przedszkolu  Nr 3 w Kobyłce, dalej 
zwanym Przedszkolem, dla dziecka:    
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 
przebywającego w grupie:  
□ Porannej         funkcjonującej w godz. 07:00 – 12:00 
□ Całodziennej     funkcjonującej w godz. 07:00 – 17:00    
 
2. Usługodawca zapewnia żywienie dzieci przebywających w Przedszkolu na podstawie obowiązującej  umowy o 
świadczenie opieki przedszkolnej, w poniżej wskazanej ilości posiłków  w poszczególnych grupach:  
a) Grupa Poranna –1 posiłek: śniadanie w kwocie 110 PLN za m-c,  
b) Grupa Całodzienna – 3 posiłki: śniadanie,  dwudaniowy obiad, podwieczorek w kwocie 350 PLN za m-c, 
 
3. Opłata za wyżywienie jest kwotą stałą. Odstąpienie od naliczenia powyższej kwoty następuje jedynie  w 
przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu przez cały miesiąc kalendarzowy. Opłata za żywienie jest wnoszona 
z góry do 5-ego dnia każdego miesiąca na wskazane poniżej konto bankowe:  

 
PKO BP S.A.    88 1020 1042 0000 8502 0176 2699 

 
W tytule należy podać w następującej kolejności :  Nazwisko i Imię dziecka/miesiąc, rok, którego dotyczy płatność 
 
 4. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. do 31.08.2023 roku i może być wypowiedziana przez każdą  ze stron 
za trzymiesięcznym, pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.   
 
5. Zmiana kwot wskazanych w pkt 2 lit. a oraz lit. b wynikająca np. z inflacji, wzrostu cen mediów, produktów 
żywnościowych, etc.  nie wymaga zmiany niniejszej umowy. Nowe kwoty muszą być podane do wiadomości 
minimum 1 miesiąc przed wprowadzeniem.  
 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 
7. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości polubownego 
rozstrzygnięcia sprawy, właściwym do jej rozwiązania będzie sąd, właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy. 
 
 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
  
   
  
 
  
  

 ………………………………………………………………    …………………………………………………………………..  
 Usługodawca        Rodzice/opiekunowie prawni dziecka 


