
 

 

 

Teatr Muzyczny CAPITOL z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67 zwraca się z prośbą o 
przygotowanie oferty cenowej na następujące urządzenia komputerowe i oprogramowanie: 
 
 

1. Komputer stacjonarny i3/8GB/SSD256GB/WIN 10 PRO- 1 szt. 
      

- procesor min Intel Core i3 10100 lub porównywalny odpowiednik innego producenta, 
- pamięć RAM min. 8GB DDR4, 
- dysk twardy min 250GB SSD, 
- łączność LAN 1 x 1Gbit, 
- system operacyjny MS Windows 10 Professional PL, 
- gwarancja min. 36 miesięcy, Next Business Day. 
Oferowany komputer powinien być dostarczony wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz 
sterownikami.       

      
2. Laptop – 3 szt. 

 
- procesor min Intel Core i3 1005G1 lub porównywalny odpowiednik innego producenta, 
- pamięć RAM min. 8GB DDR4, 
- dysk twardy min 250GB SSD, 
- matryca 15,6", Full HD, 
- łączność LAN 1 x 1Gbit, 
- łączność WIFI 802.11ac, 
- wbudowane głośniki, mikrofon, kamera, 
- system operacyjny MS Windows 10 Professional PL, 
- gwarancja min. 36 miesięcy, Next Business Day, 
Oferowany komputer powinien być dostarczony wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz 
sterownikami. 

 
3. Komputer stacjonarny- 1 szt. 

 
- procesor min. 6 rdzeni fizycznych, 12MB pamięci cache, obsługa pamięci DDR-4, taktowanie 
zegara procesora min. 4,2GHz w trybie turbo/boost. 
- pamięć RAM - 16GB RAM DDR4, o przepustowości min 3000MHz, zgodna z oferowanym                            
procesorem i płytą główną 
- parta grafiki - karta zgodna ze standardem Direct X 12, wyposażona w min. 4GB własnej pamięci 
RAM DDR6 
-płyta główna obsługująca min 1 dysk na złączu M.2, zgodny z pozostałymi, oferowanymi 
komponentami. Wbudowana karta sieciowa 1Gbit, karta dźwiękowa, możliwość rozbudowy pamięci 
do min. 64GB Ram 
- dysk twardy - półprzewodnikowy, o pojemności min 500GB o wydajności min 3000MB/s odczyt/ 
2000MB/s zapis 
- obudowa zgodna ze standardem ATX 
- zasilacz - min 500W, z okablowaniem modułowym, umożliwiającym odłączenie zbędnych 
przewodów, posiadający certyfikat min. 80 Plus Bronze. Kompatybilny z oferowanymi podzespołami 
- Windows 10 Professional 64bit 
- złącze HDMI -1 szt, USB 3.0- 4 szt., USB 2.0 – 4 szt.; DisplayPort – 2 szt. 
- komputer ma być zmontowany, ma mieć zainstalowany system operacyjny oraz sterowniki 
- gwarancja min. 36 miesięcy, z możliwością rozbudowy przez Zamawiającego w czasie trwania 
gwarancji. 
 
 
 



 

 

 

4. Serwer w obudowie RACK 19”,1U  wraz z oprogramowaniem - 1 szt. 
 

- z możliwością rozbudowy do 10 dysków SFF 2,5", z możliwością obsługi do 1024GB pamięci RAM, 
oraz min 2 fizycznych CPU, 
- 2 zasilacze PSU min. 500W (główny i redundantny), 
- procesor min. 8 rdzeni fizycznych, 16 wątkowy, o taktowaniu min 2,10 GHz i pamięci Cache min. 
11MB, 
- pamięć RAM min. 32GB DDR4-2933MHz RDIMM, wyprodukowana przez producenta serwera, bądź 
posiadające certyfikat zgodności z serwerem, wydany przez producenta serwera, 
- dyski twarde 4 x 1TB min SATA 6G, 7.2K SFF wyprodukowane przez producenta serwera, bądź 
posiadające certyfikat zgodności z serwerem, wydany przez producenta serwera, 
- interfejsy sieciowe min 2 x 1GBit, 
- oprogramowanie konsoli zdalnej, umożliwiające zarządzanie serwerem na poziomie diagnostyki, 
konfiguracji BIOS/UEFI, instalacji oraz zdalnego dostępu do zainstalowanych systemów 
operacyjnych, 
- zestaw montażowy do szafy serwerowej, 
- min 36 miesięcy gwarancji producenta w trybie Next Business Day. 
 

5. Oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 2019 Server, umożliwiające zwirtualizowanie min.  
2 instancji systemu operacyjnego w ramach oferowanej licencji. 
 

6. Licencje dostępowe dla 60 użytkowników (CAL User)-  do serwera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

Termin realizacji dostawy do siedziby Zamawiającego – do 21.12.2020 r. 
 

Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena netto oferty.  
 
W ofercie prosimy podać nazwę producenta oraz model proponowanego urządzenia, 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 03.12.2020r. 

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 

 


