
 
 

Szanowni Rodzice,  

BARDZO WAŻNE DOT. PŁATNOŚCI ZA 
OBIADY OD PAŹDZIERNIKA 2019 

 
 
 

W związku z liczną krytyką  aplikacji zamów posiłek.pl  , którą 
wprowadziliśmy we wrześniu tego roku w Państwa szkole, 
informujemy, że rezygnujemy z aplikacji od miesiąca 
października 2019. Za powstałe zamieszanie serdecznie 
przepraszamy. 
Wracamy do starego systemu kart obiadowych z zeszłych lat. 
Opłaty za październik 2019 należy uiszczać gotówką w sklepiku 
szkolnym (Zaułek SP 112) od 25.09.2019 (środa)) w godzinach 8.00 – 
14.30  
lub przelewem na konto firmy wyjątkowo najpóźniej do 04.10 2019. (data wpływu środków 

na konto lub do kasy z sklepiku) 
Sani&Sazi „Zdrowi i Najedzeni” Tomasz Szmidt Sp. z o.o., u. Kiełpińska 4/5, 01-707 
Warszawa  

WAŻNE!!!UWAGA NOWY NUMER KONTA!!! 
Nr konta 02 1910 1048 2205 0007 7616 0001 

  z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku, SP 112, 
koniecznie numer posiadanej  karty obiadowej. 
Opłaty za kolejne miesiące muszą być uiszczone do końca miesiąca(wpływ 
na konto) za miesiąc następny. Z uwagi na wprowadzenie systemu RODO 
nie możemy się z Państwem kontaktować telefonicznie, w związku z tym, 
posiłki otrzymywać będą tylko dzieci, których Rodzice wnieśli opłaty (wpłata 
musi być na koncie Firmy w ostatnim dniu miesiąca na miesiąc następny). 
 
Ilość dni abonamentowych w październiku  2019-  23.  
 
CENY POSIŁKÓW W ABONAMENCIE 

Sama zupa – 2,50 zł 
Samo drugie danie + kompot – 7,50 zł  



Zestaw: zupa + drugie danie + kompot – 9,00 zł 
W przypadku spóźnień w uiszczeniu opłat gotówkowych lub otrzymaniu pieniędzy na konto 
dziecko dopisywane jest do listy i otrzymuje posiłek następnego dnia po wpłacie. 
Odwołanie posiłków jest możliwe telefonicznie najpóźniej danego dnia do godz. 8.30, nr 
telefonu 022-741-62-00 wewn.152 lub  tylko i wyłącznie SMS-em nr 575-248-663. 

 Odwołane posiłki będą rozliczane w następnym miesiącu lub w przypadku rezygnacji kwota 
będzie zwrócona. 

 
UWAGA!!!  

W przypadku abonamentów obowiązują rabaty dla 
Rodzeństwa (zasada 1 dziecko -100%, każde kolejne 10% 
zniżki) 

CENY POSIŁKÓW WYKUPIONYCH OKAZJONALNIE: 
Sama zupa – 3,00 zł 
Samo drugie danie + kompot – 8,00 zł 
Zestaw: zupa+ drugie danie + kompot – 10,50 zł 
 
Jednocześnie prosimy Rodziców, którzy nie uiścili 
opłaty za wrzesień 2019, o pilne uregulowanie 
płatności. 
 

  Z wyrazami szacunku 
zespół Sani&Sazi Zdrowi i Najedzeni 

 
 
 
 
 
 
Pozdrawiamy serdecznie 
zespół Sani&Sazi Zdrowi i Najedzeni 


