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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postepowaniu

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O
Dot. DosteDowania o
dzoneoo na zoroanizowanie i orzeprowadzenie szkolenia (ZAPYTANIE
haniczn
dniowe
dnoSnikowe
oFEBTOWE NR 8/52/2021) n W6zki
obslu u
k
nikiem oraz wozk6w
podnoszona wraz z ladunkiem" realizowanego w ramach projektu ,,Akademia rozwoju zawodowego
- ll edycja" wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lala 2014-2020.
Dzialajqc w oparciu o,,Zasady oraz kryteria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolen os6b bezrobotnych i innych osob uprawnionych w Powiatowym Urzedzae Pracy w Kartuzach"
ptzyjele ZarzEdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Kartuzach nr 212019 z dnia 02
stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarzqdzeniem Dyrektora Powiatowego UrzQdu Pracy w
Kartuzaoh nr 612021 z dnia 20 slycznia 2021t zawiadamiamv. 2e w prow adzonvm oosteoowaniu za
naikorzvstnieisza zostala uznana ofeia zlozona ptzez
OSrodek Dydaktyczno- Szkoleniowy
P.P.U.S. "POLKAR" Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej

1

83-330 Zukowo
Cena

oferty:

800,00 zl (slownie: osiemset zlotych 00/100)

Uzasadnienie WVboru ofertv

Oferta uznana za najkozystniejszq uzyskala najwyzsza liczbe punkt6w, zgodnie

Z

kryteriami

zastosowanymi w postepowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt

Doswiadczenie lnslytucji Szkoleniowej w realizacji szkolen z obszaru zleconego szkolenia - max 5 pkt.
Certyfikaty jakosci uslug posiadane przez lnstytucje Szkoleniowa - max. 6 pkt
Dostosowanie kwalifikacji idoswiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 1g pkt.
Dostosowanie wyposazenia dydaktycznego i pomieszczef do polrzeb szkolenia - max. '10 pkl.
Razem - 100 pkt.

zlo2one w rzedmi

Ofe

Nr

os

nas

u c
unktacjg:
Liczba uzyskanych
punkt6w

nlu uz ska

Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowei

oferty

W.P.U. INZYNIERIA
Radoslaw Kofczyk

1

83,48 pkt

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

80-426 Gda6sk

OSrodek Dydaktyczno- Szkoleniowy
P.P.U.S. "POLKAR" Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 1

2.

96,00 pkt

83-330 Zukowo

W tej sytuacji mo2liwe jest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania
indywidualnego

z

i

finansowania koszt6w szkolenia

wybrana lnstytucjq szkoleniowq.
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Projekt wsp6tfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego
na lata 2014-?020

G+

I

