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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postQpowaniu

FORMACJA O VYYBORZE NAJKORZYSTN I EJSZEJ OFERTY
na TotoaniT ante arzeo rowadzenie szkolenia ZAP YTANIE
OFERTOWE NR 1/SZl2021) on .,Kwalifikacia wstepna przvspieszona uzupelniaiaca na przew6z
gg@" realizowanego w ramach projektu ,,Akademia rozwoju zawodowego - ll edycja"
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu
IN

Dot

oosteoowa nt A orowadToneoo

Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzialatac w oparciu o ,,Zasady oraz kMeria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolen os6b bezrobotnych iinnych os6b uprawnionych w Powiatowym Urzqdzie Pracy w Kartuzach"
przyjele Zatzqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Kartuzach N 212019 z dnia 02
stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Zazqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w
Kartuzach ff 612021 z dnia 20 stycz nia 2021r. zawiadamiamv. 2e w prowadzonym postepowaniu za
naikozvstnieisza zostala uzn ana oferta zlozona orzez
OSrodek Szkolenia Kierowc6w MICHAL
Michal Lawicki
ul. Kasztanowa 10
83-304 Ptz odkowo
Cena oferty: 700,00 zl (slownie: siedemset zlotych 00/100)

Oferta zostala uznana za najkorzystniejszq
Uzasadnienie wyboru ofertv:

Oferta uznana za najkorzystniejszq uzyskala najwyzszq liczbq punktow, zgodnie

Z

kryteriami

zastosowanymi w postepowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkl.

DoSwiadczenie lnstytucji Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkolenia
Certyfikaly jakosci uslug posiadane przez lnstytucje Szkoleniowq - max. 6 pkt

-

max 5 pkt.

Dostosowanie kwalifikacji i doswiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkt
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczei do potzeb szkolenia - max. 1O pkt.
Razem - 100 pkt.

zlo2one w rzedmi
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Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

u c
unktac
Liczba uzyskanych
unktow

Lawicki Michal
1

2

OSrodek Szkolenia Kierowc6w,,MlCHAL"

91,71 pkt

ul. Kasztanowa 10
83-304 Przodkowo
Firma Uslugowa START
Barbara Formella
ul. Pilsudskiego 15A
83-300 Kartuzy

W tej sytuacii mo2liwe jest zawarcie umowy w sprawie

86,00 pkt

zorganizowania

i

finansowania koszt6w szkolenia

indywidualnego z wybrana lnstytucjq szkoleniowe.

Projekt wsp6lfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
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