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Szanowni Państwo, 

 

Informujemy, iż w nowym roku szkolnym 2019/2020 nastąpią zmiany w 

organizacji dostarczania posiłków od 3 września 2019 r. 

1.Nowym dostawcą posiłków jest firma cateringowa Bluebar Catering Gast 

Top Sp. z o.o. ul. Afrykańska 16/9 03-966 Warszawa       

www.bluebar-catering.pl 

2. Realizacja będzie następowała poprzez aplikację internetową  

Zamów posiłek służącą do zamawiania, opłacania i odwoływania 

posiłków.      www.zamowposilek.pl 

 

Istnieje również możliwość wpłat gotówkowych, co najmniej raz w 

miesiącu podczas dyżurów pracowników cateringu.  

Dni dyżurów będą podane na tablicy ogłoszeń przy sali wydawania 

posiłków oraz na stronie szkoły.   

 

Rodzice uczniów stołujących się w szkole, ze względu na przepisy oraz ze 

względu na troskę o sprawną obsługę dzieci, nie będą wpuszczani do sali 

stołówkowej gdzie są wydawane posiłki. Przejmie prosimy o odbieranie 

dzieci ze świetlicy i z innych wyznaczonych do tego miejsc. 

JAK DZIAŁA APLIKACJA? 

Aplikacja dostępna jest przez przeglądarkę internetową i urządzenia 

mobilne (telefony, tablety).  

Nie wymaga instalacji, a użytkownik korzysta z niej w dowolnym miejscu 

bez ograniczeń. 

Rodzic zakłada konto, na którym może zamawiać, płacić i odmawiać 

posiłki. 

System działa na zasadzie PRZEDPŁAT, dlatego prosimy o składanie 

zamówień za miesiąc następny  nie później jak ok. 28 dnia danego 

miesiąca. 

Nie ma możliwości złożenia zamówienia bez wcześniejszej wpłaty.  

We wrześniu  przyznajemy debet w wysokości  50 zł, aby mogli Państwo  

poznać dobrze aplikację. 

 

Aby się zarejestrować prosimy kliknąć tutaj lub skopiować 

poniższy link do przeglądarki internetowej (zalecamy korzystanie z 

przeglądarki Chrome lub Safari): 

https://bit.ly/2MIDawP 

http://www.bluebar-catering.pl/
http://www.zamowposilek.pl/
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Rejestracja jest również możliwa na naszej stronie internetowej: 

https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration 

Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w 

poniższe linki aby otworzyć): 

jak się zarejestrować: 

https://youtu.be/mVUF8pUVsQM 

jak płacić i zamawiać posiłki: 

https://bit.ly/2J7o0xz 

 

CENNIK  POSIŁKÓW: 

Zestaw obiadowy (zupa, II danie mięsne, kompot, deser) - 10 zł 

II danie z deserem i kompotem - 8,50 zł 
Zupa - 3,50 zł 

 

* Posiłki będą wydawane na estetycznych, ekologicznych talerzach  

jednorazowych. 

* Diety będą realizowane na podstawie zgłoszonych informacji. 

 

• Rodzic dokonuje wpłaty na konto firmy cateringowej, a następnie składa    

zamówienie. 

 

FORMY OPŁATY 

 

A. płatny przelew natychmiastowy online z opłatą dodatkową w 

wysokości 1,69 % od wartości zamówienia 

B. przelew tradycyjny bezpłatny dokonywany na indywidualne konto 

bankowe użytkownika (system nadaje automatycznie) 

UWAGA: Przy przelewie tradycyjnym należy dokonywać płatności 

przynajmniej 3 dni wcześniej, aby środki zostały zaksięgowane. 

Wówczas można wybrać i zamówić posiłki. 

Prosimy o sprawdzenie w zakładce Moje zamówienia czy zamówienia w 

aplikacji są zamówione i potwierdzone. 

 

• Aplikacja ostrzega o alergenach w potrawach, jeśli rodzic zaznaczył je 

   na swoim koncie. 

• Rodzic ma stały dostęp do konta oraz otrzymuje powiadomienia o 

   zbliżających się terminach zamówień. 

• Przy rezygnacji z obiadu kwota wraca do na konto rodzica w formie  

zwiększenia salda i są one do wykorzystania, ale pieniądze fizycznie 

pozostają na koncie firmy cateringowej. 

https://bit.ly/2J7o0xz
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   Rezygnacji dokonuje Rodzic w aplikacji Zamów posiłek do      

godziny 8.30. 

•  Rozliczenie następuje automatycznie i nie ma potrzeby obliczania 

  odpisów za niewykorzystane posiłki. 

 Jadłospis umieszczany będzie w aplikacji ok. 25 danego miesiąca na       

miesiąc następny. 

•  Firma cateringowa  zabezpieczona jest przed wydaniem 

   niezapłaconego posiłku. 

•  Uczniowie w pierwszych  dniach  września zostaną wyposażeni w    

breloczki, które będą skanowane za pomocą czytnika przed wydaniem 

posiłku. 

  Widnieje zapis jaki uczeń ma zamówiony i zapłacony posiłek. 

  Pierwszy breloczek wydawany jest  bezpłatnie 

W przypadku zagubienia breloczka zostanie wydany następny  

za opłatą 10 zł. 

  Zaginięcie należy zgłosić do pracownika firmy Bluebar Catering  

  Renaty Ostrowskiej tel. 536928130 

 

Wszystkie funkcje systemu Zamów posiłek zostały skonsultowane prawnie 

i odpowiadają aktualnym wymogom RODO. 

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu obsługi 

realizacji żywienia w szkole i nie będą wykorzystywane w żadnym innym 

zakresie. 

 

W razie pytań związanych z działaniem aplikacji prosimy o emaila na 

adres bok@zamowposiłek.pl lub telefon do pracownika Bluebar Catering 

Renaty Ostrowskiej tel.  536928130 

 

Serdecznie zapraszamy 

Bluebar Catering 

mailto:bok@zamowposiłek.pl

