
Wrocław, dn. 13.03.2019   
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  opieki zdrowotnej dla pracowników teatru, 
opłacanej w 100% przez pracowników.  

Prosimy o przedstawienie oferty 3 pakietów dla grupy pracowników 20 – 50 osób, 

zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami: 

Pakiet 

Podstawowe 
konsultacje 
specjalistyczne 
(bez 
skierowania 

Nielimitowane 
badania 

laboratoryjne 
(ilość badań) 

Badania diagnostyczne  

A 10 30 RTG, badania czynnościowe 5 

B 20 100 RTG, USG, badania czynnościowe 10 

C 30 300 
RTG, USG, badania czynnościowe 15, 
Rezonans magnetyczny, 
Tomografia komputerowa 

 

Proszę o wskazanie w ofercie: 

1. konsultacji jakich specjalistów obejmuje dany pakiet; 

2. rodzaje wykonywanych badań laboratoryjnych i diagnostycznych w ramach 

pakietu; 

3. czy przewidujecie Państwo dodatkowy rodzaj pakietów: rodzinny i partnerski 

oraz podanie ich ceny. 

Umowa obowiązywać będzie 12 miesięcy od 01.05.2019 do 30.04.2020. Płatność za 
usługę w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Kryterium wyboru oferty będzie cena pakietów. 

Prosimy o przesłanie oferty do Teatru Muzycznego CAPITOL na adres email 
e.wojczek@teatr-capitol.pl do dnia 25.03.2019r.  

Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67,  
50-019 Wrocław; e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl 
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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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