
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z wprowadzaniem systemu zamówień i wydawania obiadów pragniemy przede wszystkim 

poinformować, że w tym tygodniu wydajemy dzieciom posiłki nawet jeśli mieli Państwo problem 

z zamówieniem przez aplikację. Posiłki te będziemy do aplikacji dodawać w najbliższych dniach i będzie 

też tam pokazane rozliczenie. 

 

Osoby, które wpłacały na inne konto niż wskazane w aplikacji będą miały te wpłaty dodane w aplikacji.  

 

Osoby, które nie zdążyły się jeszcze zarejestrować, prosimy o pilną rejestrację tutaj: 

 

https://bit.ly/2ZoAAns 

 

Jeśli mają Państwo więcej dzieci, ale w innych placówkach obsługiwanych przez firmę cateringową 

Sani&Sazi Zdrowi i Najedzeni to na ten moment konieczne jest założenie osobnego konta (można to 

zrobić na www.zamowposilek.pl – logowanie), ale niebawem będzie możliwość połączenia takich kont, 

o czym poinformujemy. Prosimy o uważne wybieranie szkoły i adresu pod który mają być dostarczane 

posiłki dla dziecka. 

 

Jeśli czekają Państwo na odpowiedź z biura obsługi klienta to informujemy, że wydłużony czas 

oczekiwania spowodowany jest znaczną liczbą nowych osób, ale każda wiadomość powinna otrzymać 

odpowiedź już wkrótce. 

 

Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki, aby otworzyć): 

 

jak się zarejestrować: 

https://www.youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM 

 

jak płacić i zamawiać posiłki:  

https://www.youtube.com/watch?v=d-c0r6f06Po&t=168s 

 

Nowy system działa na zasadzie przedpłat, to znaczy, aby móc zamówić posiłki należy najpierw dokonać 

wpłaty zaliczki a potem złożyć zamówienie.  

 

Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na telefony 

z systemem Android (Samsung, LG, HTC, Huawei i inne). Aplikacja na iPhone’y będzie dostępna już 

wkrótce o czym poinformujemy. Jak to zrobić: 

- w telefonie należy wejść w „Sklep Play” (Google Play) 

- następnie wyszukać „zamowposilek.pl” z ikonką   

- kliknąć „zainstaluj” i „otwórz” 

- pozostaje już tylko zalogowanie się – login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo jakie 

nadano przy pierwszym logowaniu 

 

Zamówienie lub odwołanie posiłków można złożyć w aplikacji zawsze do godziny 9:00 rano w dniu 

wydawania posiłków. Informację na temat cen wybranych posiłków i zestawów, oraz kosztów 

wyżywienia na wybrany okres znajdą Państwo po zalogowaniu w aplikacji. 

 

https://bit.ly/2ZoAAns
http://www.zamowposilek.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM
https://www.youtube.com/watch?v=d-c0r6f06Po&t=168s


 

 

W razie problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta aplikacji 

bok@zamowposilek.pl lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę "Pomoc > Wyślij wiadomość”.  

 

W sprawach organizacji stołówki szkolnej , jadłospisów i wszelkich innych pytań dotyczących żywienia 

dzieci w Państwa szkole zapraszamy do kontaktu z firmą sani&sazi pod nr telefonu 512 473 466  

w godz 9 – 15 lub mailowo kontakt@sanisazi.pl 

 

z Wyrazami Szacunku  

Sani&Sazi Zdrowi i Najedzeni  
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