
SZWAJCARKA Marcin Sikorski 
• stołówki szkolne • zaopatrzenie szkół i przedszkoli •  

• catering dla żłobków i przedszkoli niepublicznych • 

• sklepiki szkolne • ekskluzywny catering okolicznościowy • 

 

 

 

Oferta organizacji  

żywienia zbiorowego  

w placówce oświatowej  

 

 

 
 

 

 

 



Szanowni Państwo – 

pragniemy przedstawić ofertę organizacji żywienia zbiorowego realizowanego  

w formie dostosowanej do potrzeb i preferencji Waszej placówki: 

• kompleksowe prowadzenie stołówki szkolnej  

• specjalistyczny catering przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

 

Nasza firma istnieje na rynku od 1999 roku. Obecnie prowadzimy 10 stołówek 

szkolnych, zaopatrujemy kilkadziesiąt przedszkoli i zespołów szkolno-

przedszkolnych, a także realizujemy usługi cateringowe dla dużego zespołu szkół 

i kilkunastu prywatnych żłobków, przedszkoli i szkół. 

 

 

Do naszych klientów należą między innymi: 

 

    
 

   
 

          
                                                             Zespół Szkół nr 46 w Warszawie 

 

Każdego dnia żywimy ponad pięć tysięcy uczniów  
i pracowników warszawskich placówek oświatowych. 

 



Do wszystkich naszych stołówek i klientów 
podchodzimy w sposób indywidualny, ściśle 
współpracując z Dyrektorami szkół i Kierownikami 
gospodarczo-administracyjnymi, a także uważnie 
wsłuchując się w potrzeby i uwagi Rad Rodziców oraz 
Uczniów. 
 
• Nasze jadłospisy opracowywane są przez dietetyków, a realizują je zespoły 
doświadczonych kucharek i kucharzy. 
 
• Pracujemy zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP/GMP, dostosowaliśmy 
się w pełni do wszystkich wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa 
żywności i żywienia. 
 
• Każdą z naszych stołówek obsługuje indywidualny administrator stołówki 
szkolnej – odpowiedzialny za pobór płatności, przyjmowanie odwołań wyżywienia, 
nadzór nad pracą kuchni, realizację diet, ale przede wszystkim kontakt  
z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły. 
 
• Jako jedyny ajent w Warszawie przyjmujemy płatności za wyżywienie również za 
pomocą kart płatniczych. 
 
• Realizujemy diety bezmleczne, bezglutenowe, światopoglądowe oraz inne diety 
wynikające z zaleceń lekarskich lub indywidualnych potrzeb żywieniowych. 
 
• Pozostajemy w stałym w kontakcie z rodzicami uczniów dzięki platformie 
informacyjnej jaką jest nasza strona internetowa www.szwajcarka.net. 
 
• Aktywnie włączamy się w życie szkół wspomagając organizację licznych imprez  
i wydarzeń oraz spędzając wspólnie spotkania wigilijne, wielkanocne, bale 
gimnazjalne oraz inne ważne dla społeczności szkolnej momenty. 
 
• Dysponujemy pakietem licznych pozytywnych referencji i zaświadczeń, które 
przedstawimy Państwu osobiście lub prześlemy pocztą elektroniczną – zachęcamy 
do zapoznania się z nimi. 
 
• Regularnie przechodzimy kontrole przeprowadzane przez SANEPID oraz inne 
instytucje zajmujące się kontrolą bezpieczeństwa żywności i żywienia. 
 
• Jesteśmy najbardziej transparentną firmą na rynku warszawskiego żywienia 
zbiorowego oraz uczestnikiem projektu Rzetelna Firma. 
 
• Nasza firma prowadzona jest osobiście przez właściciela Marcina Sikorskiego –  
kompetentnego i doświadczonego lidera, aktywnie zaangażowanego w jak 
najwyższą jakość oferowanych przez nas usług. 
 

 



 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą pozostajemy do Państwa dyspozycji: 

 

• Marcin Sikorski – właściciel firmy  

tel. 501 – 519 – 258/marcin.sikorski@szwajcarka.net 

 

• Łukasz Sukiennik – pełnomocnik właściciela firmy, dietetyk 

tel. 535 – 250 – 791/lukasz.sukiennik@szwajcarka.net 

 

• Tomasz Hajduk – sekretarz firmy, dietetyk/specjalista ds. HACCP 

tel. 502 – 856 – 258/tomasz.hajduk@szwajcarka.net 

 

 

Bardzo chętnie spotkamy się z Państwem również osobiście w dowolnym 

dogodnym dla Państwa terminie.  

 

 

 

Zapraszamy również na naszą stronę 

 

www.szwajcarka.net 

 

 

 
Szanowni Państwo, 
 

serdecznie dziękuję za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą ofertą oraz 

zachęcam do podjęcia współpracy z moją firmą – będzie ona gwarancją 

bezpiecznego oraz nowocześnie zorganizowanego żywienia zbiorowego w Państwa 

placówce. 

 

 

z wyrazami szacunku oraz pozdrowieniami  

 

Marcin Sikorski 

 

 




