
 

 

 

 
Teatr Muzyczny CAPITOL z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67 zwraca się z 

prośbą o przesłanie oferty cenowej w następującym zakresie: 
 
 

1. Serwer plików QNAP TVS-872X-i3-8G  - 1 szt. 
- gwarancja min. 24 miesiące 
2. Dysk WD Red Plus 10TB WD101EFBX- 4 szt.  
- gwarancja min. 24 miesiące. 
3. Komputer stacjonarny -  1szt. 

 - procesor min Intel Core i5-12400( 6 rdzeni,12 wątków,2.50-4.40GHz,18 MB cache) 
- pamięć RAM min. 16GB (DIMM DDR4,3200MHz), 
- karta graficzna Intel UHD Graphics 730 
- dysk twardy min 256GB SSD, 
- łączność LAN 10/100/1000 Mbps, WIFI 5(802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth, 
- dysk SSD PCle 512 GB 
- system operacyjny MS Windows 11 Professional PL, 
- gwarancja min. 24 miesięcy. 

Oferowany komputer powinien być dostarczony wraz z zainstalowanym systemem                    
operacyjnym oraz sterownikami.  

4. Oprogramowanie Microsoft Office 2021 Home and Business- 1 szt. 
5. Monitor 24” 
- 1920x1080px 
- IPS, 
- częstotliwość odświeżania obrazu(Hz)75, 
- czas reakcji matrycy (ms) 5, 
- jasność ekranu( cd/m2) 250, 
- proporcje ekranu 16:9, 
- klasa energetyczna E, 
- złącza VGAx1,HDMI x HDMI x 1, 
- gwarancja min. 24 miesiące. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
Termin realizacji dostawy do siedziby Zamawiającego – do 28.12.2022 r. 
 
Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena netto za dostawę wszystkich podzespołów i 
urządzenia wymienionych w punktach 1-5.  
 
W ofercie proszę podać typ i model oferowanego sprzętu. 
 
W ofercie prosimy podać okres gwarancji, ceny jednostkowe oraz łączną cenę oferty netto. W 
cenie należy uwzględnić koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 

Ofertę proszę przesłać na adres email: administracja@teatr-capitol.pl do dnia 20.12.2022r. 

Do przedmiotowej oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie w zakresie wypełnienia 
obowiązku informacyjnego przez Administratora Danych. 
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Oświadczenie 

 

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) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 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. 
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Potwierdzam, że zostałam/zostałem* poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora 

Danych tj. Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu.  

 

 

…………………………………      ………………………………………... 

  Wrocław, dnia         Podpis 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


