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Kartuzy, dnia 08.03.2021 r

Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorace udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. postepowania prowadzonego na zorganizowanie ipzeprowadzenie szkolenia indywidualnego pn.,Masaze
orientalne i ajuMedyjskie" (dot. zapylania ofertowego nr 6/5Z2021 finansowanego ze 6rodk6w Funduszu

Pracy

Dzialqqc w oparciu o ,,Zasady oraz kryteraa wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolen osob bezrobotnych iinnych osob uprawnionych w Powiatowym UrzQdzie Pracy w Kartuzach"
przyjele Zarzqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Kartuzach nr 21201'9 z dnia 02
stycznaa 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Zatzqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w
Kartuzach nr 612021 z dnia 20 stycznia 20 21r. zawiadamiamv, 2e w pro wadzonvm oosteDowaniu za
na ko rZVS tnie SZ zostal At) znana ofeia zlozona orzez.

AKADEMIA MASAZU,,KARUNA"
JANUSZ JENECZEK
ul. Raciq2ska 6
89-642 Rytel
Cena

oferty:

5 400,00 zl (slownie: piq6

tysigcy czterysta zlotych 00/'100)

Uzasadn ienie wvboru ofertv:

Oferta uznana za na.ikorzystniejsza uzyskala najwy2szq liczbe punktow, zgodnje

Z

kryteriami

zastosowanym i w postqpowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt.

Doswiadczenie lnstytucji Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkolenia
Certyfikaty jako6ci uslug posiadane przez lnstytucjg Szkoleniowq - max. 6 pkt

-

max 5 pkt.

i do6wiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max '19 pkt.
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczei do polzeb szkolenia - max. 10 pkt.
Razem - max 100 pkt.

Dostosowanie kwalifikacji

Ofe

zloione w rzedmio
Nr

oferty

1

m

os

ka

nas

u

unktacjg:

c

Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowe.i

Liczba uzyskanych
punkt6w

AKADEMIA MASAZU,,KARUNA"
JANUSZ JENECZEK
ul. Raciq*ska 6
89-642 Rytel

86,00 pkt

o.K. oSRoDEK Kt,Rsow EDltt
2

owanru u

\D t wIDZINSKI

ul. Sohaeskiego 217
8{-200 u'ejhrrowo

58,44 pkt

W tej sytuacji moiliwe iest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania i finansowania koszt6w

szkolenia

andywidualnego z wybranq lnstytucia szkoleniowq.
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Powiatouy Uzqd Pracy w Kartuza.h
ul. Miciwoia 114,83-300 Kartuzy, tel.58 694 09 0O, fax:58 618 42 19
http://ka(uzy.praca.goY.pl

