
Wrocław, dn. 02.12.2019  
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 wykonanie badań lekarskich pracowników zgodnie z art.229 
Kodeksu Pracy.  
 
Szkodliwości najczęściej występujące na poszczególnych stanowiskach pracy to: 

• Stanowiska decyzyjne, 

• Praca na wysokości pow. 3m, 

• Wysiłek głosowy, 

• Praca przy komputerze. 

Umowa zawarta na 2 lata od 01.01.2020 roku. Płatność za usługę w terminie 14 dni od 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Wymagania dotyczące oferty: 

1. Proszę o podanie kwot netto za: 

Lp. Rodzaj badania 
Ilość  

badań 
Cena 

jednostkowa 
Wartość 

(2x3) 

 1 2 3 4 

1. 
Badanie lekarza medycyny pracy wraz  
z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy 400   

2. Badanie EKG 20   

3. Konsultacja lekarza okulisty  370   

4. Konsultacja lekarza laryngologa 320   

5. Konsultacja lekarza neurologa 320   

6. Cholesterol całkowity 320   

7. Glukoza 320   

8. Morfologia krwi 400   

9. Rtg klatki piersiowej 20   

10. Spirometria 10   

11. 
Badania psychotechniczne – obsługa 
suwnic, wciągarek i wciągników 6  

 
 

12.  Badania psychotechniczne - kierowcy 20   

13. 

Wizytacje stanowisk pracy przez lekarza 
medycyny pracy lub udział lekarza w 
komisji BHP 

2  

 

   Ogółem:  

2. Podanie ilości dni roboczych tygodnia, w które mogą być przyjmowani pracownicy w celu 
wykonania wymaganych badań w zakresie przedstawionym w pozycjach od 1 do 8.  



3. Podanie ilości godzin tygodniowo, w których wykonywane będą wymagane badania w 
zakresie przedstawionym w pozycjach od 1 do 8.  

Nie należy uwzględniać dni ani godzin, w których nie ma możliwości wykonania  badań 

określonych w zapytaniu (tabela poz. od 1 do 8). 

Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena usługi – maksymalna ilość - 70 pkt. 

Kryterium cena usługi liczona będzie wg wzoru: 

 Najniższa cena oferowana 
              _____________________________    x 70 pkt. 

Cena oferowana 

2. Częstotliwość przyjmowania pracowników na badania – 30 pkt. 
 

1) Ilość dni roboczych w tygodniu, w których Wykonawca świadczy usługę ( za 
każdy dzień tygodnia, w który pracownicy mogą być przyjmowani) – 4 pkt. 
(max. 20 pkt.) 
 

2) Ilość godzin w dniach roboczych, w których wykonywane są badania w 
zakresie przedstawionym w pozycjach od 1 do 8 –  max 10 pkt. 

Kryterium liczone będzie wg wzoru: 

                   Oferowana ilość godzin badanej oferty 
            ____________________________________    x 10 pkt. 

                        Maksymalna oferowana ilość godzin 

Kryterium częstotliwość przyjmowania pracowników na badania obliczone będzie jako suma 
punktów za  ilość dni roboczych w tygodniu i ilość godzin w dniach roboczych.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą ilość punktów, 

będących sumą z obu powyższych kategorii.  

Prosimy o dostarczenie oferty do Teatru Muzycznego CAPITOL na adres email 
e.wojczek@teatr-capitol.pl do dnia 09.12.2019r.  

 

Administrator danych tj. Teatr Muzyczny Capitol zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o 

zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację 

umowy. 

mailto:e.wojczek@teatr-capitol.pl%20do


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:  

OŚWIADCZENIE 

 

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. 

 

 

.............................................       ........................................... 

       Wrocław, dnia                                       Podpis 

Do oferty cenowej prosimy załączyć także oświadczenie w zakresie wypełnienia przez Administratora 

Danych obowiązku informacyjnego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania ofertowego wobec osób fizycznych składających ofertę o następującej treści: 
 

 

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. 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 
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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. 

Potwierdzam, że zostałam/zostałem* poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora Danych tj. Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu.  

 

 

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

 Wrocław, dnia         Podpis 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 


