
 

 

Teatr Muzycznym Capitol z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67, zwraca się z 

prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę i montaż podłogi z desek drewnianych, o 

następujących parametrach: 

 

    ·       Deska dwuwarstwowa 

    ·       Dąb Rustic 

    ·       Olejowana 

    ·       Grubość 10mm, szerokość 180mm 

    ·       Orientacyjny wymiar podłogi 8,65x5,92 =  51m2 

    ·       Podkład pod deski 

    ·       Certyfikat o trudnozapalnośći 

 

 

Cena netto musi zawierać koszt zakupu, dostawy i ułożenia podłogi na podkładzie we 

wskazanym miejscu w siedzibie zamawiającego. 

 

Montaż podłogi bez listew zewnętrznych. 

 

Termin ułożenia podłogi do 04.10.2019r. 

 

Termin składania ofert do 12.09.2019. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

k.raszewski@teatr-capitol.pl 

 

  

 

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. 

 

Płatność przelewem w terminie 14 dni od dostarczenia faktury. 

 

Proszę o wypełnienie dołączonego oświadczenia RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oświadczam, że  zostałem poinformowany, że: 

 

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”  

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. 

 

 

…………………………    …………………………………… 

( miejscowość i data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych) 

 

               

 


