UMOWA NAJMU nr ZSS55/1/K/2017-2018
zawarta w Warszawie dnia 31 sierpnia 2017 r. pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48481, reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu którego działa Anna
Pawłowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 55 im. gen Stanisława Maczka, ul. Gwiaździsta
35, 01-651 Warszawa, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr
OR.0052.1377.2014 z dnia 30.05.2014 r.
zwanym dalej „Wynajmującym”
a
Panią/Panem ………………………., zamieszkałą/ym
…………………………………..….,………………. PESEL …………………,
prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą ………………………….
Adres ……………………., NIP: ………………., REGON: ………………….. wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zwaną w treści umowy „Najemcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”,
o następującej treści:
§1
1. Wynajmujący zobowiązuje się do oddania Najemcy do używania pomieszczeń,
urządzeń i wyposażenia bloku żywienia, znajdujących się w budynku Zespołu Szkół
Nr 55 im. gen Stanisława Maczka, ul. Gwiaździsta 35, zwanego dalej „Szkołą ,
składających się z:
1) kuchni z zapleczem i pomieszczeniami gospodarczymi tj. magazynem spożywczym, toaletą,
szatnią i komunikacją (korytarz, schody) – o łącznej powierzchni 166,3 m²;
2) sali konsumpcyjnej o powierzchni 97,6 m² (udostępnianej Najemcy na czas wydawania
posiłków);
3) urządzeń i wyposażenia wyszczególnionych w protokole użyczenia, stanowiącym załącznik nr
1 do umowy.

2. Pomieszczenia, urządzenia i wyposażenie określone w ust. 1, są w dalszej treści umowy
zwane „Przedmiotem najmu”.
3. Najemca oświadcza, że Przedmiot najmu będzie wykorzystywał wyłącznie na
przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły oraz prowadzenie
bufetu w dniach nauki szkolnej.
§2
Wynajmujący oświadcza, że upoważniony jest do dysponowania Przedmiotem najmu w
zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej umowy.
§3
1.Najemca w ramach najmu zobowiązuje się do:
a) przygotowywania i wydawania posiłków na rzecz uczniów i pracowników
Wynajmującego w siedzibie Zespołu Szkół Nr 55 im. gen Stanisława Maczka w Warszawie
przy ul.
Gwiaździstej 35, w dniach nauki szkolnej w ilości zakupionej przez
rodziców/opiekunów uczniów oraz pracowników Szkoły;
b) prowadzenie bufetu szkolnego w siedzibie Zespołu Szkół Nr 55 im. gen Stanisława
Maczka w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 35 – w dniach nauki szkolnej.
c) wywieszania w miejscu widocznym jadłospisu wraz z wagowym podaniem składników
wchodzących w skład posiłku.

2. Najemca zobowiązuje się do dostarczania dyrektorowi szkoły do ostatniego dnia
miesiąca, 20- dniowego jadłospisu na następny miesiąc wraz z recepturą zawierającą nazwę

i gramaturę składników potrzebnych do przygotowania potraw wchodzących w skład jednej
porcji planowanych posiłków. W przypadku gdy jadłospis nie spełnia wymagań
określonych w niniejszej umowie, Najemca, na wniosek dyrektora szkoły lub z własnej
inicjatywy, dokonuje odpowiednich zmian jadłospisu, dostosowując go do tych wymagań.
3. Najemca zobowiązany jest do utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych.
4. Najemca przy realizacji umowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów:
1) zarządzania nr 6244/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 czerwca
2014 r. w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i
szkołach dla których organem prowadzącym jest. m.st. Warszawa, zmienionego
zarządzeniem nr 6822/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada
2014 r.;
2) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015
r. Nr poz. 594, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. 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
2015 r. poz. 1256).
5. Strony ustalają, że stawka za obiad – …….zł brutto (zupa, drugie danie – mięso/drób/ryby,
surówka/gotowane jarzyny oraz kompot),
Wyżej wymieniona stawka dotyczy płatności regulowanej za cały miesiąc z „góry”(liczba osób x
liczba dni każdego miesiąca).

7. Stawka wymieniona w ust. 6 nie może ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania
niniejszej umowy.
§4
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od
01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
2. Za okres bezumownego korzystania z przedmiotu najmu, Wynajmujący ma prawo
dochodzenia od Najemcy odszkodowania za każdy dzień, w wysokości 5% wartości
miesięcznego czynszu brutto wskazanego w § 5 ust. 4.
§5
1. Najemca ponosić będzie koszty bieżącego utrzymania bloku żywieniowego, oraz
miesięczny czynsz najmu.
2. Wynajmujący będzie dokonywał odczytu stanu podliczników na ostatni dzień każdego
miesiąca, zgodnie z protokołem stanowiącym załącznik nr 2.
3. Najemca będzie obciążany opłatami z tytułu kosztów bieżącego utrzymania bloku
żywieniowego po otrzymaniu przez szkołę faktur za media.
4. Czynsz miesięczny z tytułu Przedmiotu najmu wynosi netto …………… zł (słownie:
………………….zł) powiększonej o kwotę …………. zł (słownie …………. zł) tytułem
podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką, co łącznie stanowi kwotę…………..//zł
brutto (słownie: ……………………..) . W kosztach czynszu mieści się podatek od
nieruchomości.
5. Najemca dokonuje wpłaty czynszu z góry do piętnastego dnia każdego miesiąca,
niezależnie od terminu otrzymania faktury.
6. Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną zgodnie z oświadczeniem stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
7. Czynsz najmu wraz z podatkiem od nieruchomości oraz kosztami bieżącego utrzymania
bloku żywieniowego Najemca wpłacać będzie na rachunek bankowy Wynajmującego nr 84
1030 1508 0000 0005 5024 4055.
8. W przypadku zalegania z płatnością czynszu, Najemca będzie płacił Wynajmującemu
odsetki ustawowe za opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

9. Przed podpisaniem umowy Najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej w
wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto na rachunek bankowy 84 1030 1508 0000 0005
5024 4055.
10. Na poczet kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 9, strony postanawiają zaliczyć
kwotę ……………..zł (słownie:………………………………/ zł), stanowiącą kaucję
wpłaconą przez Najemcę przy zawarciu umowy z dnia : ………………….
11. Po zakończeniu umowy i podpisaniu przez Wynajmującego i Najemcę protokołu zwrotu
Przedmiotu najmu kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi.
12. W przypadku zalegania lub opóźniania się z płatnościami przez Najemcę określonymi
w § 5 niniejszej umowy lub niewykonaniem postanowień § 8 ust. 2, Wynajmujący ma prawo
zaliczyć kaucję gwarancyjną na poczet powyższych należności.
13. W przypadku gdy kaucja gwarancyjna nie pokryje wydatków określonych w ust. 10
Najemca zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z poniesionych przez
Wynajmującego kosztów.
14. W przypadku zalegania z płatnościami przez Najemcę, Najemca wyraża zgodę na
dokonanie potrącenia zaległości z kwot przysługujących Najemcy od
Wynajmującego.
14. Płatność z tytułu dożywiania dzieci najuboższych finansowana ze środków
budżetowych wynajmującego realizowana będzie w terminie 14 dni od dnia wystawienia
faktury przez Najemcę. Faktura wystawiana ostatniego dnia każdego miesiąca. Dane do
Faktury : Nabywca/podatnik: Miasto Stołeczne Warszawa , Plac Bankowy 3/5 00-950
Warszawa NIP 525-22-48-481, Płatnik/Odbiorca Zespół Szkół Nr 55 im. gen Stanisława
Maczka ul. Gwiaździsta 35, 01-651 Warszawa.
15. Za datę płatności faktury wystawionej przez Najemcę, uważa się dzień obciążenia
rachunku bankowego Wynajmującego.
§6
1. Posiłki pod względem gramatury i kaloryczności winny odpowiadać wymaganiom w
stosunku do potrzeb grup wiekowych dzieci i młodzieży wymienionych w zaleceniach
Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
2. Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i
młodzieży.
3. Najemca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno –
epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi wyłączną
odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
4. Najemca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków o najwyższym
standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem, zgodnie z normami
HACCP.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności wydawanych posiłków z wymaganiami
niniejszej umowy Wynajmujący jest uprawniony do nałożenia na Najemcę kary umownej
w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każde stwierdzone uchybienie. W przypadku
gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej Wynajmujący może dochodzić
naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
6. Wynajmującemu przysługuje prawo kontrolowania jakości wydawanych posiłków, w
tym ich zgodności z recepturą dostarczonych jadłospisów.7. Najemca umożliwi raz w roku,
a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – w każdym przypadku przeprowadzenie przez
Urząd m.st. Warszawy kontroli organizacji żywienia określonej w Zarządzaniu nr
6244/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie
określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach dla których
organem prowadzącym jest. m.st. Warszawa (oprócz kontroli Państwowej Inspekcji

Sanitarnej). W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Najemca zobowiązuje się do ich
realizacji w porozumieniu z dyrektorem Wynajmującego.
8. Najemca zobowiązuje się do rygorystycznego przestrzegania zasad żywienia dzieci i
młodzieży zawartych w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca
2016 r. 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. 2016 nr 0 poz. 1154.)
§7
1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem co najmniej za dwa pełne
okresy płatności lub nie przestrzega warunków umowy.
2. Niewykonywanie bądź nienależyte wykonywanie umowy, w szczególności
nieusprawiedliwiony brak staranności w realizacji umowy (przykładowo: wykorzystanie
Przedmiotu najmu do celów niezwiązanych z wykonaniem niniejszej umowy bez
uzgodnienia z Wynajmującym, zła jakość posiłków, brak higieny, zachorowania, zatrucia
będące skutkiem spożycia posiłków niespełniających norm żywieniowych), uprawnia
Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
3. Strony mogą rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w
przypadku zaistnienia ważnych przyczyn nieprzewidzianych w chwili zawarcia niniejszej
umowy.
4. Jeżeli rozwiązania umowy dokonano na skutek okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Najemca, jest on zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kary
umownej w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).
§8
1. Najemca zobowiązuje się do utrzymania Przedmiotu najmu w należytym stanie
technicznym i sanitarnym, zgodnie z technologią i przepisami sanitarnymi obowiązującymi
w stołówkach zbiorowego żywienia.
2. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot najmu w stanie
niepogorszonym i uporządkowanym, zgodnie z załączonym protokołem użyczenia,
stanowiącym integralną część umowy.
3. Najemca nie może wykorzystywać Przedmiotu najmu na inne cele poza żywieniem dzieci
szkolnych bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie.
4. Wszystkie inne działania Najemcy poza określonymi w § 3 niniejszej umowy, w tym
organizowanie w bloku żywieniowym innej działalności, niż żywienia dzieci, wymagają
zawarcia aneksu do niniejszej umowy. W takim przypadku niezależnie od opłat
obciążających Najemcę z tytułu realizacji umowy, Najemca uiści czynsz dodatkowy w
wysokości 50 złotych brutto (pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę działalności
innej niż żywienie dzieci szkolnych.
5. Wygaśnięcie zawartej umowy nakłada na Najemcę obowiązek pisemnego przekazania
Przedmiotu najmu Wynajmującemu, co Strony stwierdzą pisemnym protokołem.
6. Po zakończonym okresie najmu Przedmiot umowy winien być przekazany przez Najemcę
w stanie niepogorszonym, w pełnej gotowości do użytkowania. W przypadku
niewywiązania się z w/w obowiązku Wynajmujący obciąży Najemcę wszelkimi kosztami,
takimi jak koszty: malowania, stłuczkami oraz brakami w wyposażeniu.

7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Najemcy
spowodowane awarią instalacji centralnego ogrzewania, wod – kan, c.o. i elektrycznej oraz
kradzieżą i włamaniem.
8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Wynajmującego
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, urządzeń (pożar, zalanie itp.).
9. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Najemca zobowiązany jest do przedłożenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Najemca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
obejmującej między innymi zdarzenia losowe i zatrucia pokarmowe.
§9
Najemca nie może bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności oddać Przedmiotu najmu w całości lub części w podnajem lub do bezpłatnego
używania osobie trzeciej.
§ 10
W przypadku uszkodzenia przez Najemcę urządzeń i wyposażenia będącego Przedmiotem
najmu, Najemca jest zobowiązany odkupić lub przywrócić je do stanu poprzedniego.
§ 11
1. Prace adaptacyjne i modernizacyjne mogą być wykonane przez Najemcę na jego koszt,
po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wynajmującego. Po zakończeniu umowy Najemca
zobowiązany jest przywrócić Przedmiot najmu do stanu poprzedniego.
2. Najemca jest zobowiązany do konserwacji wynajętego Przedmiotu najmu oraz
ponoszenia kosztów bieżących napraw wynikających z jego eksploatacji.
§ 12
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych kontroli w
Przedmiocie najmu oraz stanu technicznego (konserwacje) przy udziale przedstawiciela
Najemcy.
§ 13
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 15
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwego dla siedziby Wynajmującego sądu powszechnego.
§16
1. Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu
art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Najemca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczących danych osobowych w zakresie obejmującym
imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- również w zakresie
firmy.
3. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent

m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych
Urzędu M. St. Warszawy.
§ 17
Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
§ 18
Umowa niniejsza sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. Protokół zdawczo-odbiorczy;
2. Protokół z odczytu liczników zainstalowanych w kuchni w Zespole Szkół Nr 55 w
Warszawie.
3. Upoważnienie do otrzymywania faktur drogą elektroniczną

………………………….
WYNAJMUJĄCY

…………………………….
NAJEMCA
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Załącznik nr 1
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Z dniem 01 września 2017 r. Wynajmujący – Miasto Stołeczne Warszawa- Zespół Szkół Nr
55 - przekazuje, a Najemca – ………………………, przejmuje w użytkowanie na okres od
dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018r. następujące składniki majątkowe,
stanowiące własność Wynajmującego:
Środki trwałe
lp.

nazwa
środka
trwałego

1

Patelnia
elektryczna

nr inwentarz.
oraz strona i
pozycja w
księdze
inwentarz.
ZS-55/I/8/16

ilość

Cena
jednostkowa

wartość

1

11000,00

11000,00

Razem:

dotychczasowe
umorzenie

wartość
netto
(kol.67)

uwagi

11000,00

Wyposażenie (w ewidencji ilościowo-wartościowej)
lp.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

nazwa środka
trwałego

2
Stół roboczy DM
3103
Stół roboczy DM
3101
Pień do mięsa
Zamrażarka
skrzyniowa 300L
Regał 5-półkowy
Podest
Stół roboczy DM
3101
Stół roboczy DM
3103
Obieraczka
Odkrochmalnik
Basen
Szafa chłodnicza
S500
Szafa chłodnicza
S147
Zamrażarka Z67
Regał
Zamrażarka
skrzyniowa
Regał 5-cio
półkowy
Stolik świetlicowy
Szafki BHP
Regał 5-cio
półkowy
Regał 5-cio
półkowy
Stół roboczy DM
3001
Regał DM 3319
Lodówka Ardo
Naświetlacz jaj
Gaśnica proszkowa
Gaśnica śniegowa
Prądownica WP-52

nr inwentarz.
oraz strona i
pozycja w
księdze
inwentarz.
3

ilość

Cena
jednostk.

5

wartość

dotychczasowe
umorzenie

wartość
netto
(kol.6-7)

uwagi

6

7

8

9

ZS-55K/VIa/25/8

4
1

1033,95

1033,95

ZS-55K/VIa/25/9

3

1007,96

3023,88

ZS-55K/VIa/25/20
ZS-55K/VId/58/8

1
1

556,93
1663,10

556,93
1663,10

ZS-55/VIa25/20
ZS-55/VId/67/7
ZS-55K/VIa/25/10

4
1
3

444,08
366,00
847,53

1776,32
366,00
2542,59

ZS-55K/VIa/25/11

1

926,96

926,96

ZS-55K/VId/60/6
ZS-55K/VIa/25/21
ZS-55K/VIa/25/22
ZS-55K/VId/58/2

1
1
1
1

1751,31
913,29
1144,36
1665,15

1751,31
913,29
1144,36
1665,15

ZS-55K/VId/58/6

3

3342,92

10028,76

ZS-55K/VId/58/4
ZS-55/VIa/25/17
ZS-55K/VId/58/9

1
1
1

2138,21
452,86
2061,80

2138,21
452,86
2061,80

ZS-55/VIa/25/20

4

444,08

1776,32

ZS-55/VIa21/8
ZS-55K/VIa/25/24
ZS-55/VIa/25/19

1
3
1

134,91
832,13
490,44

134,91
2496,39
490,44

ZS-55/VIa/25/20

2

444,08

888,16

ZS-55K/VIa/25/7

1

704,92

704,92

ZS-55K/VIa/25/15
ZS-55K/VId/58/5
ZS-55K/VId/60/5
ZS-55/VIb/27/7
ZS-55/VIb/27/11
ZS-55/VIb/27/13

1
1
1
3
2
1

938,06
1610,40
1630,31
268,40
469,70
172,04

938,06
1610,40
1630,31
805,20
939,40
172,04

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Stół 70x100
Krzesło Beta
Wózek
dwupoziomowy
Wózek na naczynia
czyste
Bemar
Wózek
podgrzewany
Witryna chłodnicza
Wózek do zdawania
brudnych naczyń na
tacach

Stół z otworami na
odpady
Bateria
prysznicowa
Stół do rozładunku
Stół roboczy DM
3103
Apteczka
Taboret
elektryczny
Okap z filtrem i
oświetleniem
Trzon kuchenny 4
palnikowy

ZS-55/VIa/21/14
ZS-55/VIa/8/20
ZS-55K/VIa/25/19

18
76
1

335,5
74,725
926,47

6039,00
5679,10
2926,47

ZS-55K/VIa/25/17

2

1512,68

3025,36

ZS-55K/VId/56/4
ZS-55K/VId/60/5

1
1

12609,31
2793,80

12609,31
2793,80

ZS-55K/VId/58/1
ZS-55K/VId/25/18

1
2

2018,37
1263,67

2018,37
1263,34

ZS-55K/VId/56/3

1

3277,53

3277,53

ZS-55K/VIa/25/16

1

738,10

738,10

ZS-55K/VIa/25/5
ZS-55K/VIa/25/6

1
1

1733,01
1097,15

1733,01
1097,15

ZS-55/IV/1/5
ZS-55K/VId/57/1

1
1

45,75
1770,77

45,75
1770,77

ZS-55K/VId/57/2

1

4240,89

4240,89

ZS-55K/VId/57/3

2

3627,02

7254,04

45

Podest pod trzon
kuchenny

ZS-55K/VIa/25/12

2

776,28

1552,56

46
47

Witryna chłodnicza
Stół roboczy DM
3103
Szafka wisząca
DM 3312
Półka ścienna DM
3502
Stół roboczy DM
3103
Stół roboczy DM
3101
Stół roboczy z
szafką
Stół z basenem
Kocioł warzelny
Piec konwencyjnoparowy
Regał DM 3319
Regał półki
perforowane
Maszyna
uniwersalna napęd
Przystawka do
krojenia jarzyn
Przystawka do
ubijania jaj
Przystawka do
krojenia mięsa
Urządzenie do
uzdatniania wody
Lodówka do
przechowywania
próbek

ZS-55K/VId/58/1
ZS-55K/VIa/25/2

1
2

2018,37
926,95

2018,37
1853,90

ZS-55/VIa/25/14

1

488,98

488,98

ZS-55/VIa/25/13

1

345,14

345,14

ZS-55K/VIa/25/1

2

722,73

1445,46

ZS-55K/VIa/25/4

1

794,10

794,10

ZS-55K/VIa/25/3

1

1725,69

1725,69

ZS-55K/VIa/25/25
ZS-55K/VId/56/1
ZS-55K/VId/56/2

1
1
1

2216,74
7140,42
18718,47

2216,74
7140,42
18718,47

ZS-55K/VIa/25/13
ZS-55K/VIa/25/14

1
1

809,23
1907,37

809,23
1907,37

ZS-55K/VId/60/2

1

1787,54

1787,54

ZS-55K/VId/60/2

1

803,19

803,19

ZS-55K/VId/60/2

1

1111,18

1111,18

ZS-55K/VId/60/2

1

428,77

428,77

ZS-55K/VIa/25/23

1

799,49

799,49

ZS-55K/VId/58/7

1

1596,07

1596,07

ZS-55/VId/57/7

1

462,38

462,38

ZS-55/VId/57/6

1

303,78

303,78

1119,99

1119,99
149836,82

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Kuchenka
mikrofalowa
Urządzenie do
gotowania ryżu
Waga cyfrowa

ZS-55K/VId/65/1

1
RAZEM:

Uszkodzony

SPRZĘT GASTRONOMICZNY DROBNY:










































Wanna plastikowa duża – 2;
Pojemniki gastronomiczne ze stali nierdzewnej GN z pokrywami
- 325/530 mm -2
- 325/265 mm -2
- 162/265 mm -3
Garnek wysoki z pokrywą - 2;
Garnek do duszenia z pokrywą – 2;
Wiadro stalowe – 4;
Rondel wysoki – 2;
Rondel niski – 2;
Patelnia duża – 2;
Patelnia cefal – 1;
Chochla ogromna – 1;
Chochla duża – 3;
Chochla – 4;
Łyżka cedzakowa - 2 ;
Widelec do mięs duży – 4;
Łopatka duża – 2;
Ubijak do ziemniaków – 1;
Tarka – 2;
Cedzak – 2;
Sitko – 2;
Ubijak -1;
Tasak – 1;
Tłuczek – 1;
Otwieracz do konserw – 1;
Pojemnik do lodu termoizolacyjny z pokrywą – 1;
Dzbanek przeźroczysty duży – 1;
Dzbanek przeźroczysty z pokrywą niebieską mały – 1;
Dzbanek do ubijania – 1;
Wanna przecedzakowa – 2;
Kubek ceramiczny – 43;
Miski ceramiczne do zupy – 70;
Talerze obiadowe płaskie – 63;
Talerze małe – 17;
Miseczki ceramiczne małe -49;
Salaterka ceramiczna – 3;
Serwetnik – 12;
Solniczki/pieprzniczki – 12;
Pojemniki i blachy do piecz konwekcyjnego
- perforowany – 2;
- głęboki -2;
- średni – 7;
- blacha -6;
Tace plastikowe żółte – 84;
Kosze do zmywarki:

- do zmywania szklanek – 3;
- do zmywania talerzy – 3;
- wkład metalowy okrągły – 2;
Kubek plastikowy na sztućce (niebieski) – 6.

………………………….
WYNAJMUJĄCY

…………………………….
NAJEMCA

Załącznik nr 3
Upoważnienie do otrzymywania faktur drogą elektroniczną
Nazwa
firmy

……………………………………………………

Adres

……………………………………………………

NIP

…………………………………………………….

Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. 2004
Nr 54 poz.535) art.106n w sprawie stosowania faktur w formie elektronicznej, wyrażam zgodę
na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur wystawionych przez:
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 55 im. gen. Stanisława Maczka.
Adres 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 35.
Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane z adresu mailowego:
wwrzesinski@dbfobielany.waw.pl
lub
mwisniewski@dbfobielany.waw.pl
na adres mailowy:
………………………………………………..
Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić
w
formie pisemnej na adres wystawcy faktury lub drogą elektroniczną na adresy mailowe
wystawcy wskazane wyżej.
Warszawa, dn. 01.09.2017 r.

….…..................................................
pieczątka i podpis osoby reprezentującej
jednostkę

……………………………………………
pieczątka i podpis (podpis czytelny w przypadku
nie posiadania pieczątki) osoby reprezentującej firm

Załącznik nr 2
Protokół z odczytu liczników zainstalowanych w pomieszczeniach kuchennych
w Zespole Szkół Nr 55.
z dnia :

01.09.2017 r.

Energia elektryczna

II licznik

Data
Medium
początkow Odczyt
symbol
a
0,00
kWh
01.09.2017
0,00
kWh
01.09.2017

III licznik

kWh

Licznik
położenie
I licznik

01.09.2017

Data
końcowa

Odczyt 2 Zużycie
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem energia elektryczna:

0,00 kW

Zużycie zimnej wody, odprowadzenie ścieków i podgrzewu ciepłej wody.
Licznik
położenie

Medium Data
symbol początkowa

I
wodomierz

m³

01.09.2017

II wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

III wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

IV wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

V wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

VI wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

VII
wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

Razem

CW

I
wodomierz

m³

01.09.2017

Razem woda
podgrzana
0,00

II wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

III wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

IV wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

V wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

VI wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

VII wodomierz

m³

01.09.2017

0,00

0,00

Razem

ZW

Odczyt
0,00

Razem woda
zimna

Data
końcowa

Odczyt 2 Zużycie
0,00

0,00 m3
0,00

0,00 m3

Kalkulacja ceny podgrzewu wody
Kwota
Numer faktury
netto za ciepło
Kod 053

Kwota
netto Kod 303

Kwota
Kwota netto netto Kod 056
Kod 297

Zużycie
Numer faktury wody
MPWiK
zimnej w
m³

Suma

Suma
0,00
Stawka
podgrzew
u wody

(podpis reprezentanta
placówki)

Proszę o weryfikację- brak tego zapisu wyżej w składnikach oferty.

…………
(podpis najemcy)

