Załącznik 1

Formularz cenowy: druk małoformatowy
NAZWA FIRMY
Zakres usługi
1.

Dane techniczne

Wizytówki druk
Nakład

4 x 50 szt = 200 szt.

Kolory

4+4

Materiał (do wyboru)

papier offset ozdobny pergrafica smooth, mat, 240 g
papier offset ozdobny Bio Top, mat, 250 g

Cena netto za 200 szt.:
2.

Wizytówki druk
Nakład

1500 szt.

Kolory

4+4

Materiał (do wyboru)

papier offset ozdobny pergrafica smooth, mat, 240 g
papier offset ozdobny Bio Top, mat, 250 g

Cena netto za 1500 szt.:
3.

Repertuary druk

Format

470 mm x 210 mm , składane ( 4 x 98 mm x 210 mm, front -78
mm x 210 mm)

Materiał (do wyboru)

papier offset ozdobny pergrafica smooth 120 g, mat
(pakowany w kartony do 500 szt. w paczce)
papier offset ozdobny Bio Top, mat, 120 g

Nakład

3 x 8 000 szt. = 24 000 szt.

Kolory

4+4

Cena netto za 24 000 szt.:
4.

Plakat B1 druk
Format

B1 (1000 mm x 707 mm)

Materiał

Kreda 160 g, mat, powlekany lakierem offsetowym

Nakład

15 x 2 szt. = 30 szt.

Kolory

4+0

Cena netto za 30 szt.:
5.

Plakat B1 druk
Format

B1 (1000 mm x 707 mm)

Materiał

Kreda 160 g, mat, powlekany lakierem offsetowym

Nakład

150 szt.

Kolory

4+0

Cena netto 150 szt.:
6.

Plakat B1 druk
Format

B1 (1000 mm x 707 mm)

Materiał

Kreda 160 g, mat, powlekany lakierem offsetowym

Nakład

200 szt.

Kolory

4+0

Cena netto 200 szt.:
7.

Plakaty kolekcjonerskie B1 druk
Format

B1 (1000 mm x 707 mm)

Materiał

Kreda 180 g, mat, powlekany lakierem offsetowym

Nakład

50 szt.

Kolory

4+0

Cena netto za 50 szt.:

8.

Plakat B2 druk
Format

B2 (707 mm x 500 mm)

Materiał

Kreda 160 g, mat, powlekany lakierem offsetowym

Nakład

20 szt.

Kolory

4+0

Cena netto za 20 szt.:
9.

Zaproszenia druk
Format po złożeniu: 210 x 100 mm
Format po rozłożeniu: 420 x 100 mm lub 210 x 200 mm,
bigowane, składane
papier offset ozdobny pergrafica smooth 240 g, mat

Format
Materiał (do wyboru)

papier offset ozdobny Bio Top, mat, 250 g
Nakład

500 szt.

Kolory

4+4

Cena netto za 500 szt.:
10.

Program B5 ("Alicja", "Priscilla...") druk
Format

B5 (20 stron), pion lub poziom, oprawa zeszytowa

Materiał (do wyboru)

papier offset ozdobny pergrafica smooth 150 g, mat
papier offset ozdobny Bio Top, mat, 160 g

Nakład

3 x 500 szt. = 1 500 szt.

Kolory

4+4

Cena netto za 1 500 szt.:
11.

Program A4 druk
Format

A4 (4 strony)

Materiał (do wyboru)

papier offset ozdobny pergrafica smooth 150 g, mat
papier offset ozdobny Bio Top, mat, 160 g

Nakład

250 szt.

Kolory

4+4

Cena netto za 250 szt.:
12.

Programy wystaw druk
Format

A5, 4 strony, bigowane, składane

Materiał (do wyboru)

papier offset ozdobny pergrafica smooth 150 g, mat
papier offset ozdobny Bio Top, mat, 160 g

Nakład

2 x 500 szt. = 1 000 szt.

Kolory

4+4

Cena netto za 1 000 szt.:

Razem wartość netto zamówienia (poz. 1-12) w
złotych
Wartość podatku VAT w złotych
Razem wartość brutto zamówienia (poz. 1-12) w
złotych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych osobowych reprezentowanego przeze mnie
podmiotu: tj.:*
...........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
przez Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, w zakresie danych nieujętych w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa, przetwarzanych do celów związanych z postępowaniem w zakresie zapytania ofertowego, w trakcie
oraz po zakończeniu zapytania, w tym podanie do wiadomości publicznej jak również dla celów zawarcia umowy, zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze zm.).
…………………………………
Wrocław, dnia

………………………………………...
Podpis

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 jest 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 tj. w celu
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęciem działań przed zawarciem umowy, • art. 6 ust. 1 lit. a RODO
tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie innych danych, nieujętych w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa.
4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane pozyskane w ramach postępowania w zakresie zapytania ofertowego przetwarzane będą zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.
5. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Państwa danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18
oraz art. 74 ustawy PZP. Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom uprawnionym, uczestniczącym w obsłudze procesu
postępowania w zakresie zapytania ofertowego, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez
Administratora Danych.
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie zapytania ofertowego:
1) Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
• prawo do sprostowania (uzupełnienia) swoich danych (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania w zakresie zapytania ofertowego, ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy
czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także ograniczenie przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania w zakresie zapytania ofertowego;
• W przypadku naruszenia przepisów ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
2) Nie przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
• prawo do przenoszenia danych osobowych ( art. 20 RODO);
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), w zakresie uregulowanym art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu w zakresie zapytania ofertowego jest obowiązkowe. Konsekwencje
niepodania danych określa ustawa PZP.
Potwierdzam, że zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych tj. Teatr
Muzyczny Capitol we Wrocławiu.

…………………………………
miejscowość, dnia

………………………………………...
podpis

