
UMOWA DOSTAWY ZESTAWÓW DIETETYCZNYCH 
 

Zawarta w Warszawie, w dniu __________-__________________-____________, pomiędzy: 
 
Panią/Panem ________________________________, w Warszawie ul. ___________________________ tel. _____________________  
 
a eS.Studio-creator z siedzibą: 02 - 495 Warszawa, ul. Ryżowa 44/168, NIP 522-106-03-16, zwaną dalej „Dostawcą", 
 

§1 
 

Zamawiający niniejszym składa zamówienie na dostawę __________ zestawów dietetycznych, od dnia ________-________-_________ 
 
do dnia _______-_______-__________ Opłata za jednodniowy zestaw wynosi ___________ zł (+________ zł dopłaty w przypadku  
 
dostawy poza Śródmieście). Całkowita kwota do zapłaty za okres objęty umową wynosi _________________ zł i zostanie dokonana 
 
z góry/najpóźniej do dnia _______-________-__________, gotówką lub na rachunek bankowy Dostawcy:  
 
Bank Zachodni WBK, NR 03 1500 1012 1210 1012 0417 0000 
 
Jedna dostawa obejmuje całodzienny zestaw dietetyczny składający się z pięciu posiłków. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku 
do soboty. Zamówione zestawy weekendowe (zestawy na sobotę i na niedzielę) dostarczane będą w soboty, a zamówione zestawy na dni 
świąteczne i dni wolne od pracy - w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym takie dni. 
 
Adres dostawy: Warszawa, ul. _________________________________________, w godzinach od _____________do______________. 
 

§2 
 

Dostawca zobowiązuje się do codziennych dostaw (od poniedziałku do soboty) zestawów w ilości, za które dokonano zapłaty, pod 
wskazany powyżej w § 1 ust. 9 adres. 
 

§3 
 

Istnieje możliwość przesunięcia terminów dostaw, jednak Zamawiający musi zgłosić Dostawcy chęć zmiany terminów minimum 2 dni 
przed datą, w której nastąpić ma zmiana. 
 

§4 
 

Zamawiający zobowiązuje się do podpisania i przekazania Dostawcy niniejszej umowy w terminie nie później niż 3 dni od daty 
pierwszej dostawy żywności. W przypadku braku otrzymania podpisanej umowy w w/w terminie lub braku dokonania zapłaty kwoty 
obejmującej okres zawarty w/w umowie, Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dalszych dostaw żywności. 
 

§5 
 

W przypadku niedostarczenia posiłków, z winy Dostawcy, Dostawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu poniesionej opłaty za 
dni, w których nie nastąpiły dostawy. W przypadku, gdy z powodu nieobecności Zamawiającego lub z innych powodów, leżących po 
stronie Zamawiającego, Zamawiający nie odbierze dostarczonych posiłków, wówczas nie przysługuje mu roszczenie o zwrot opłaty 
poniesionej za dostarczone, a nieodebrane posiłki. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 
i wykorzystanie danych osobowych przez eS.Studio-creator z siedzibą w Warszawie ul. Solipska 33/39, w celu realizacji zamówień 
i dalszej obsługi, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podający dane osobowe ma 
prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. 
 

§6 
 

Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę za dwudniowym okresem wypowiedzenia. Wszelkie zmiany niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 
 

Dostawca          Zamawiający 


