
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY  

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIATU PŁOŃSKIEGO 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAROLINOWIE 
lp Czas realizacji 

zamówienia 

(w dniach) 

Miejsce odbioru Termin przydatności danego asortymentu do 

spożycia 

Termin 

zgłoszenia i 

rozpatrzenia 

reklamacji (w 

godz/dn) 

Osoba i wyznaczona do 

kontaktów ws realizacji 

umowy i  nr telefonu 

1 1 dzień po złożeniu zamówienia DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W 

KAROLINOWIE 

KAROLINOWO 38 
09-120 NOWE MIASTO 

Mrożone warzywa, owoce, potrawy i ryby - 

nie mniej niż 4 miesiące od daty dostawy  

Świeże i wędzone ryby - nie mniej niż 2 dni 

od daty dostawy 

Konserwy rybne - nie mniej niż 30 dni od 

daty dostawy 

 

1 DZIEŃ 

ROBOCZY 
AGNIESZKA WARDZYŃSKA 

23 661-44-92 WEW. 26 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIATU PŁOŃSKIEGO 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu, Joniec 50, 09-131 Joniec 
lp Czas realizacji 

zamówienia 

(w dniach) 

Miejsce odbioru Termin przydatności danego asortymentu do 

spożycia 

Termin 

zgłoszenia i 

rozpatrzenia 

reklamacji (w 

godz/dn) 

Osoba i wyznaczona do 

kontaktów ws realizacji 

umowy i  nr telefonu 

1 Co najmniej z 1-dniowym 

wyprzedzeniem , 

dostawa – we  wtorek 

Joniec 50, 09-31 Joniec  

    do godz. 12.00     

do 6- m-cy w ciągu 24 

godzin  

od dostawy 

Dąbrowska Hanna 

23 661 60 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIATU PŁOŃSKIEGO 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, 09-100 Płońsk, ul. Młodzieżowa 11A 
lp Czas realizacji 

zamówienia 

(w dniach) 

Miejsce odbioru Termin przydatności 

danego asortymentu do 

spożycia 

Termin zgłoszenia i 

rozpatrzenia reklamacji (w 

godz/dn) 

Osoba i wyznaczona do kontaktów ws 

realizacji umowy i  nr telefonu 

1 1 dzień po 

złożeniu 

zamówienia 

SOSW w Płońsku – zaplecze kuchni Warzywa, owoce i 

ryby do 2 miesięcy, 

od dnia dostawy  

Przy dostawie Justyna Majewska – tel. 

660 850 543, 

Małgorzata Kuźniewska – tel. 

662 512 100 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIATU PŁOŃSKIEGO 

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk 
lp Czas realizacji 

zamówienia 

(w dniach) 

Miejsce odbioru Termin przydatności 

danego asortymentu do 

spożycia 

Termin zgłoszenia i 

rozpatrzenia reklamacji (w 

godz/dn) 

Osoba i wyznaczona do kontaktów ws 

realizacji umowy i  nr telefonu 

lp 1 dzień po 

złożeniu 

zamówienia 

Dostawa do siedziby zamawiającego Dostarczane 

produkty w dniu 

dostawy powinny 

posiadać termin 

przydatności do 

spożycia nie krótszy 

niż 3/4 terminu 

liczonego od dnia 

wyprodukowania, 

oznaczonego przez 

producenta na 

dostarczonym 

artykule. Produkty 

powinny być świeże, 

zgodnie z 

obowiązującymi 

normami. 

24 godziny Marek Witczak 

Intendent 

Tel.23 662 28 44 

 

 

 

 



Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż 
lp Czas realizacji 

zamówienia 

(w dniach) 

Miejsce odbioru Termin przydatności danego asortymentu 

do spożycia 

Termin zgłoszenia i rozpatrzenia 

reklamacji (w godz/dn) 

Osoba i wyznaczona do kontaktów 

ws realizacji umowy i  nr telefonu 

1 1 dzień roboczy Internat przy 

Zespole Szkół w 

Raciążu,  

ul. Kilińskiego 

56, 09-140 

Raciąż 

według wskazań producenta na 

opakowanie, nie krócej niż 14 dni 

1 dzień roboczy Ewelina Dobrzyńska – intendent, 

nr tel. 236792726 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIATU PŁOŃSKIEGO 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk 

lp 

Czas realizacji 

zamówienia 

(w dniach) 

Miejsce odbioru 
Termin przydatności danego 

asortymentu do spożycia 

Termin zgłoszenia i rozpatrzenia 

reklamacji (w godz/dn) 

Osoba wyznaczona do kontaktów 

ws realizacji umowy i nr telefonu 

1 

Zamówienia na 

dostawy bieżące będą 

składane z minimum 

jednodniowym 

wyprzedzeniem lub 

w wyjątkowych 

sytuacjach w dniu 

dostawy. 

Wykonawca musi 

wykazać 

dyspozycyjność we 

wszystkie dni robocze 

od poniedziałku do 

piątku, 

a w uzasadnionych 

przypadkach na 

żądanie 

Zamawiającego 

również w soboty. 

Internat I Liceum 

Ogólnokształcącego 

im. H. Sienkiewicza 

w Płońsku 

ul. Płocka 56, 

09-100 Płońsk 

 

Dostarczone produkty w dniu dostawy 

muszą posiadać termin przydatności do 

spożycia nie krótszy niż ¾ terminu 

liczonego od dnia wyprodukowania, 

oznaczonego przez producenta na 

dostarczonym artykule. 

W przypadku stwierdzenia 

podczas odbioru towaru , 

niezgodności ze złożonym 

zamówieniem, braku 

ilościowego, wady jakościowej 

lub innej dyskwalifikującej 

dostawę,Zamawiający odmówi 

przyjęcia dostawy i zażąda 

wymiany towaru wolnego od wad 

i zgodnego z zamówieniem 

w ciągu 24 godzin. 
W przypadku nieuwzględnienia 

przez Wykonawcę reklamacji 

dotyczących wad dostarczonego 

towaru Wykonawca zobowiązany 

jest do pisemnego uzasadnienia 

swojego stanowiska w terminie 

dwóch dni od dnia zaistnienia 

okoliczności. 
W przypadku potwierdzenia 

słuszności reklamacji zgłoszonej 

przez Zamawiającego , 

Wykonawca po uzgodnieniu 

z Zamawiającym , ustali sposób 

dostarczenia partii towaru 

wolnego od wad w terminie 

Monika Klimkiewicz- intendent 

Internatu 

I LO w Płońsku 

(23) 662 25 79 



24 godzin. 

 


