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Wszystkie Instytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postepowaniu
I
o RMA CJ A o
Bo
NAJ
E JSZE J OFERTY
Dot, D osteoowani a o rowadzoneo o na zoroanrz owanre
rzeDrowad zenie szkolenia / ZAPYTANIE
OFER TOWE NR 2I szt2021\
Kwalifik
a
lz
ona na
ecz
realizowanego w ramach projektu ,,Akademi a rozwoju zawodowego
ll edycja" wsp6lfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztlva Pomorskiego na lata 2014-ZO 20.
I

Dzialajqc w oparciu o ,,zasady oraz kryteria wyboru lnstytucji szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolen os6b bezrobotnych i innych os6b uprawnionych w powiatowym urzedzie pracy w Kartuzach"
ptzyiete zarzEdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzqdu pracy w Kartuzach nr zt2o1g z dnia 02
stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi za?Edzeniem Dyrektora powiatowego Urzgdu pracy w
Kartuzach nr 612021 z dnia 20 stycznia 2021t. zawiadamiamy, ze w prowadzonym postepowaniu za
naikorzystnieiszE zostala uznana oferta zlo2ona przez:
Firma Uslugowa START
Barbara Formella

ul. Pilsudskiego 15A
83-300 Kartuzy
Cena oferty: 2 050,00 zl (slownie: dwa tysiqce pie6dziesiqt zlotych 00/100)

Oferta zostala uznana za najkorz ystniejszq
Uzasadnien ie wvboru ofertv

Oferta uznana za najkorzystniejszq uzyskala na.iwyzszE liczbe punktow, zgodnie

zastosowanym j w postqpowaniu:

-

z

krytenami

Koszl szkolenia- max 60 pkt.

Doswiadczenie lnslytucjl Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zteconego szkolenia - max 5 pkl.
Cerlyfikaty jakosci uslug posiadane przez lnstylucie Szkoleniowq - max. 6 pkt
Doslosowanie kwalifakacji i doswiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkt.
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszcze do potzeb szkotenia - max. 1O pkt.
Razem - 100 pkt

zloione w rzedmiot
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Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

Liczba uzyskanych
punkt6w

OSrodek Szkolenia Kierowcow MICHAL
Michal Lawicki
ul. Kasztanowa 10
83-304 Przodkowo

74,41 pkt

Firma Uslugowa START
Barbara Formella
ul. Pilsudskiego 't 5A

84,00 pkt

83-300 Kartuzy

W tej sytuac.ii molliwe j est zawarcie umowy w sprawie

zoaganizowania

i

finansowania koszt6w

indywidualnego z wybranq lnstytucjq szkoleniowq.

Projekt wsp6tfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa pomorskiego
na lata 2014-2020
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