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

z prośbą o przygotowanie  oferty  na  świadczenie usług pocztowych polegających na 

przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz 

ich ewentualnych zwrotów do siedziby Zamawiającego w okresie  01.01.2020r. -31.12.2020r.  

 

Zamawiający wymaga, aby usługa świadczona była na terenie całego kraju oraz w obrocie 

zagranicznym i obejmowała: 

• przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie przesyłek listowych nierejestrowanych, 

nierejestrowanych priorytetowych, 

• przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie przesyłek listowych rejestrowanych, 

rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru,  

• przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie paczek tradycyjnych, 

• przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie paczek- kurier , 

• zwrot przesyłek do siedziby Zamawiającego, 

• odbiór korespondencji wysyłanej z siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do 

piątku w godzinach ustalonych z Zamawiającym),   

• przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie przesyłek listowych spakowanych w 

kopertach firmowych z adresem i logo Zamawiającego. 

 

 

W ofercie prosimy podać opłaty w obrocie krajowym i zagranicznym za: 

1. przesyłki listowe nierejestrowane z uwzględnieniem ich wagi, 

2. przesyłki listowe nierejestrowane zwykłe priorytetowe z uwzględnieniem ich wagi, 

3. przesyłki listowe rejestrowane z uwzględnieniem ich wagi, 

4. przesyłki listowe rejestrowane z potwierdzeniem odbioru z uwzględnieniem ich wagi, 

5. paczki tradycyjne z uwzględnieniem ich wagi, 

6. paczki- kurier z uwzględnieniem ich wagi, 

7. miesięczną stawkę za odbiór  korespondencji wysyłanej z siedziby Zamawiającego 

(od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z Zamawiającym). 

Opłata za usługi w obrocie krajowym musi być jednolita, Zamawiający nie dopuszcza 

różnicowania opłaty ze względu na obszar kraju. 

 

Kryteria wyboru ofert : 

 

1. Najniższa cena oferty za przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie przesyłek  na 

terenie całego kraju. 

 

Zamawiający wyliczy cenę oferty  na podstawie podanych przez Wykonawcę opłat w 

następującym zakresie: 

 

1. Przesyłki nierejestrowane do 500g (343 szt.). 

2. Przesyłki rejestrowane do 500g (1315 szt.). 

3. Przesyłki rejestrowane z potwierdzeniem odbioru (19 szt.). 

4. Paczki do 1 kg (25 szt.). 

5. Opłata za odbiór korespondencji wysyłanej z siedziby Zamawiającego za okres 12 

miesięcy. 

 

Ofertę proszę przesłać do Teatru Muzycznego CAPITOL na adres email: r.zawadzilo@teatr-

capitol.pl   do  dnia 29.11.2019r. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
1. Administratorem 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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. 
RODO 

4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym 
z mocy prawa.  

5. Pani/Pana 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.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:  
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania,  
- wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  
- przenoszenia danych,  
-  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,   

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  
- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania 
danych osobowych wymaganych przez Administratora Danych jest brak możliwości 
zawarcia i wykonania umowy.  

8. Treść obowiązku informacyjnego wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w 
art. 13 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). 
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