OFERTA USŁUGI CATERINGOWEJ
DOSTAWA PROFILAKTYCZNYCH POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH
OBIADOWO jest stale rozwijającą się na bielskim rynku, firmą świadczącą usługi gastronomiczne.
Działamy od marca 2010r. W tym czasie realizowaliśmy wiele zamówień dla firm, szkół, instytucji
państwowych, organizacji pozarządowych, a także osób prywatnych. Zamówienia obejmowały zarówno
obiady i lunche jak i bary kawowe, sałatkowe, kanapkowe. W okresie zimowym dużą część naszej
działalności stanowi przygotowanie posiłków regeneracyjnych. Nie boimy się wyzwań dlatego współpraca
z Państwem będzie dla nas przyjemnością oraz okazją do zdobycia nowych doświadczeń.
Potrawy są w naszej firmie przygotowywane wyłącznie z najświeższych produktów przy użyciu tylko
naturalnych składników. Używamy wyłącznie niejodowanej soli kamiennej, pieprzu który mielimy osobiście,
ziół wyłącznie naturalnych. Nie stosujemy chemicznych polepszaczy smaku ani gotowych mieszanek
przypraw. Produkcja posiłków odbywa się z zachowaniem systemu HACCP.
Dania obiadowe serwowane przez Obiadowo składają się z mięsa lub ryb, dodatków np. ziemniaków
lub ryżu oraz zestawu trzech surówek. Posiadamy w naszej ofercie również dania bezmięsne oraz
dietetyczne wg potrzeb naszych konsumentów. Sprawia to że Gość otrzymuje pełny posiłek i może
pokosztować urozmaiconego menu. Przerwy kawowe oraz śniadania czy kolacje przygotowywane są przez
nas ze szczególną starannością zawsze ściśle według wskazań zamawiającego.
Proponujemy wykonanie usługi zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.). Dostarczymy posiłek
w postaci drugiego dania o kaloryczności minimum 1000 kcal. Koszt przygotowanie oraz dostarczenia
ciepłego posiłku regeneracyjnego o charakterze drugiego dania dla jednej osoby zależny jest od ilości
zamówionych posiłków, okresu współpracy oraz formy płatności. Płatność na podstawie rachunku
w ustalonych okresach rozliczeniowych.
W celu prawidłowej realizacji zlecenia prosimy na adres obiadowo@gmail.com przesłać zamówienie
zawierające ilość potrzebnych posiłków oraz czas i miejsce ich dostarczenia. Potrzebne będą również dane
Państwa firmy do wystawienie rachunku wraz z kopią wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub
innego podstawowego dokumentu oraz dane osoby kontaktowej.
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Cezary Zatorski
BIELSKO –BIAŁA ul. PIASTOWSKA 7 GSM 666 10 70 90

www.obiadowo.pl mail: obiadowo@gmail.com
Data drukowania: poniedziałek, 4 listopada 2013

