Wrocław, dn. 11.03.2021r.
Teatr Muzyczny CAPITOL
Ul. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE
Teatr Muzyczny CAPITOL z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67 zwraca
się z prośbą o przygotowanie oferty na opiekę zdrowotną dla pracowników teatru,
opłacaną w 100% przez pracowników.
Prosimy o przedstawienie w ofercie 3 rodzajów pakietów wraz z pakietami partnerskimi
i rodzinnymi, dla grupy pracowników 20 – 50 osób, zgodnie z poniższymi minimalnymi
wymaganiami:

A

Podstawowe
konsultacje
specjalistyczne
(bez
skierowania)
10

B

20

100

C

30

300

Pakiet

Rodzaj pakietu
Pakiet A
Pakiet A partnerski
Pakiet A rodzinny
Pakiet B
Pakiet B partnerski
Pakiet B rodzinny
Pakiet C
Pakiet C partnerski
Pakiet C rodzinny

Nielimitowane
badania
laboratoryjne
(ilość badań)
30

Cena pakietu netto

Badania diagnostyczne

RTG, badania czynnościowe 5
RTG, USG, badania
czynnościowe 10
RTG, USG, badania
czynnościowe 15, Rezonans
magnetyczny,
Tomografia komputerowa
Maksymalna ilość punktów
15
6
7
25
6
7
21
6
7
100

Dodatkowo należy podać w ofercie następujące informacje:
1. konsultacje jakich specjalistów obejmuje dany pakiet;
2. ilość wykonywanych badań laboratoryjnych i diagnostycznych w ramach
oferowanego pakietu;

3. czy przewidujecie Państwo dodatkowy rodzaj pakietu dla seniora oraz podanie
jego ceny.
Umowa obowiązywać będzie 12 miesięcy od 01.05.2021 do 30.04.2022. Płatność za
usługę w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ofert, które spełniają warunki formalne określone w
zapytaniu. Zamawiający porówna ceny poszczególnych pakietów w złożonych
ofertach i przyzna punkty według wzoru:
Najniższa oferowana cena pakietu
_____________________________ x maksymalna ilość pkt.
Oferowana cena pakietu

Maksymalna ilość punktów jaką Zamawiający może przyznać w poszczególnym
pakiecie zawiera tabelka. Suma punktów przyznanych w poszczególnych pakietach
stanowi ocenę oferty. Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą
ilość punktów.
Prosimy o przesłanie oferty do Teatru Muzycznego CAPITOL na adres email
e.wojczek@teatr-capitol.pl do dnia 19.03.2021r.

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych
Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonego w
zapytaniu ofertowym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych zwane dalej: RODO) informuję, że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania w zakresie zapytania
ofertowego będzie Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67. Mogą się Państwo
z nami kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
• poprzez e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
• telefonicznie: (71) 78 90 431
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
a) poprzez e-mail: inspektor@teatr-capitol.pl
b) listownie: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław.
3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

•

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania, na wykonanie zadania określonego w
zapytaniu ofertowym,
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku wybranej oferty - w celu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez
zawarcie umowy.
4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający
z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
odrębnych przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa.
W każdej chwili przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
Oprócz tego mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7.
PODANIE DANYCH
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

