
 

 

 

Teatr Muzyczny Capitol                         Wrocław, 1 marca 2022 r. 
ul. Piłsudskiego 67 
50-019 Wrocław 
NIP: 896-000-56-21 

        
Zapytanie ofertowe 

 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usług cateringowych po  
Koncercie Galowym 42. Przeglądu Piosenki Aktorskiej.  
 

Termin: 26 marca 2022 r. w godz. 22.30 - 02.30 
Ilość osób: 300 
Lokalizacja: sala bankietowa na II piętrze Teatru Muzycznego Capitol 
 
Wytyczne dotyczące menu 

  
 Przekąski zimne 

7 x 60 g – po 150 porcji 
7 X 50 g – po 100 porcji 
Z czego przynajmniej połowa wegetariańska 
Dania gorące 
1 x 250 ml –  300 porcji 
3 x 150 g – po 150 porcji 
Połowa dań - wegetariańska 
Bufet słodki: 
4 x – po 150 porcji 

 Alkohole 
 Wino czerwone 100 ml – 500 porcji 
 Wino białe 100 ml – 500 porcji 
 Napoje 
 Kawa, herbata bez limitu 
 Mleko, cukier, słodzik, cytryna 
 Soki owocowe 200 ml – 300 porcji 
 Woda z miętą i cytryną – bez ograniczeń 

 
Cena powinna zawierać koszt:  

• Przygotowania potraw,  
• Zapewnienia napojów i alkoholu,  
• Zapewnienia zastawy stołowej – z uwzględnieniem naczyń wielokrotnego użytku, albo naczyń         

 biodegradowalnych i sprzętów cateringowych (w tym stołów),  
• Profesjonalnej obsługi kelnerskiej,  
• Aranżacji i dekoracji bufetów,  
• Transportu. 

 
 



 

 

 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.  
Oferty proszę przesyłać do dnia 7.03. 2022 r. na adres: d.zeidler@teatr-capitol.pl 
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto – rozpisane zgodnie z załączoną poniżej tabelą*, oraz 
podpisane oświadczenie RODO. 
O wyniku postępowania powiadomimy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Płatność po wykonaniu usługi, 14 dni od dnia otrzymania faktury. 
 

*Tabela rozliczenia podatku VAT wg cen sprzedaży 

% Netto VAT Brutto 
8    
23    
 
Administrator danych tj. Teatr Muzyczny Capitol zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie 
przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy. 
W związku z powyższym zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia wraz z ofertą cenową oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO o następującej treści:  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
Ponadto do oferty cenowej prosimy załączyć oświadczenie w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego: 

 
OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, 
oświadczam, iż zostałem poinformowany, że:  
1. Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: 
sekretariat@teatr-capitol.pl 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@teatr-capitol.pl lub poczty tradycyjnej: Teatr Muzyczny 
Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia postępowania, na 
wykonanie zadania określonego w zapytaniu ofertowym oraz – w przypadku wybranej oferty - w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia; 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ewentualne konsekwencje niepodania danych to nierozpatrzenie oferty 
w postępowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego; 
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 
prawa,  
6. 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. 
7. Posiadam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Zdaję sobie jednak 
sprawę, że moje uprawnienia mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa; 
8. Decyzje w mojej sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  
a dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 
9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów 
Ogólnego Rozporządzenia tzw. RODO. 
 
…………………………………                                                     ………………………………………... 
Wrocław, dnia                                                                                     Podpis 
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