
Wrocław, dn. 30.11.2020 

  

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 za korzystanie z Państwa karnetów wstępu bez limitu dla 

pracowników Teatru. 

Wymagania: 

1. Obiekty sportowe dostępne dla Zamawiającego to minimum: sale sportowe, baseny, 

fitnessy, siłownie, sauny, lodowiska.  

2. Minimalna ilość obiektów sportowych we Wrocławiu to 75. 

3. W ofercie prosimy o podanie ceny karnetu dla pracownika za okres jednego miesiąca. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy 118 osób, z kart korzysta ok. 35 pracowników.  

2. Karty będą dofinansowywane z ZFŚS w wys. 50% i 60% wartości.  

3. Proszę również o podanie ceny karnetu dla osób towarzyszących oraz dzieci. 

 

Kryterium wyboru oferty będzie cena karnetu dla pracownika za okres 1 miesiąca.  

Umowę zawieramy na 1 rok od 01.01.2021 roku. Płatność za usługę w terminie 14 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Prosimy o dostarczenie oferty do Teatru Muzycznego CAPITOL na adres email 

e.wojczek@teatr-capitol.pl do dnia 07.12.2020r. Warunkiem koniecznym jest jej podpisanie 

przez osobę składającą ofertę. 

 

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 
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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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