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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBO
NAJK ORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. oosteoowania prowadzoneq o na zorqanrzowan te I orzeo rowadzenie szkolenia
ZAPYTANIE

pn ..Operator koDarkoladowarki wszvstkie klasa lll,, realizowanego w
1
projektu,,Akadem
ramach
ia rozwoju zawodowego ll edycja" wspolfinansowanego z Europelskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa pomorskaego
RTOWE NR 4

-

na lala 2014-2A20.

Dzial4Ec w oparciu o ,,Zasady oraz kMeria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolen os6b bezrobotnych i innych osob uprawnionych w Powiatowym Urzgdzie Pracy w Kartuzach"
ptzyjete ZarzEdzeniem Dyrektora Powiatowego Uzqdu Pracy w Kartuzach nr 212019 z dnia 02
stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Zaeedzeniem Dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w
Kartuzach nr 612021 z dnia 20 sty cznia 2021t. zawiadamiamy. 2e w prowadzonvm oosteoowaniu za
naikozvstnieisza zostala uznana ofeia zlozona ozez
OSrodek Dydaktyczno- Szkoleniowy
P.P.U.S. "POLKAR" Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 1
83-330 Zukowo
Cena oferty: 1 800,00 zl (slownie: jeden tysiEc osiemset zlotych 00/100)
Uzasadnienie wvboru oferty

Oferta uznana za najkozystniejszq uzyskala najwyzszE laczbQ punkt6w, zgodnie z kryteriami
zastosowanymi w postgpowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt.

Doswiadczenie lns! ucji Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkolenia
ceMkaty jakosci uslug posiadane pzez lnsg ucje Szkoleniowa - max. 6 pkt

-

max 5 pkt.

Dostosowanie kwalilikacji idoswiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkt.
Dostosowanie wyposaienia dydaktycznego i pomieszczei do potrzeb szkolenia - max. 10 pkt.
Razem - 100 pkt
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Liczba uzyskanych

lnstltucji szkoleniowej

punkt6w

OSrodek Dydaktyczno- Szkoleniowy
P.P.U.S. "POLKAR" Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej I

96,00 pkt

83-330 zukowo

W.P.U. INZYNIERIA
2

Radoslaw Koiczyk

95,22 pkt

ul. Al. Gen.J. Hallera 16/18

80-426 Gdansk

W tej sytuacji moiliwe jest zawarcie umowy w sprawie zorganlzowania
indywidualnego z wybranq lnstytuciq szkoleniowq.
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finansowania koszt6w szkolenia
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Projekt wsp6tfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego

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