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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorQce udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTN IEJ SZ EJ o F ERTY
Dot. postepowania prowadzonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Kwalifikacia
wstepna Delna na Drzew6z os6b" dot. (zapytania ofertowego NR 7/522021) w ramach projektu ,,Aktywizacja
os6b mlodych pozostajqcych bez pracy w powiecie kartuskim (lV) wsp6lfinansowanego przez Unie Europejskq ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2O142020, OS priorytetowa I Osoby mlode na rynku pracy, Dzialanie 1.1 Wsparcie osob mlodych pozostajqcych bez pracy
na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Spolecznego.

Dziatajqc w oparciu o ,,Zasady orcz kryteria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do pzeprowadzenia szkoleh os6b
bezrobotnych i innych osob uprawnionych w Powiatowym Uzedzie Pracy w Kartuzach" ptzyjete Zarzqdzeniem
Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Kartuzach N 212019 z dnia 02 stycznia 20'19 r. ze zmianami
wprowadzonymi Zatzadzeniem Dyrektora Powiatowego Ueedu Pracy w Kartuzach N 612021 z dnia 20 stycznia
2021r. zawiadamiamv. 2e w orowadzonvm oosteDowaniu za na ikorTv stnieisza zostala uznana ofetla zlo2ona orzez

LAWICKI MICHAL
OSRODEK SzKoLENIA KIERowcOW,,MIcHAL''
ul. Kasztanowa 10
83-304 Ptzodkowo
Cena oferty: 2 050,00 zl (slownie: dwa tysiqce pieddziesiqt zlotych 00/100)
Uzasadnien ie wVboru ofertv

Oferta uznana

za

najkozystniejsza uzyskala na.iwy2szq liczbe punkt6w, zgodnie

kryteriami

z

zastosowanymi w postepowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt

Doswiadczenie lnstylucji Szkoleniowej w realizacji szkoleil z obszaru zleconego szkolenia
Cenyfrkaty jakosci uslug posiadane pr2ez lnstytucje Szkoleniowa - max. 6 pkt

-

max 5 pkt.

i doswiadczenaa kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkl.
Dostosowanie wyposa2enaa dydaktycznego i pomaeszcze do potrzeb szkolenia - max. 10 pkt.
Razem - 100 pkt.

Dostosowanie kwalifikacjl

Oferty zlo2one w rzedmio
Nr

m

s

owantu uz

Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

oferty

nas

u

un

ktacj e:

Liczba uzyskanych

punkt6w

LAWICKI MICHAL

oSRoDEK szKoLENtA KrERowcow,,MrcHAL"
1

2

ul. Kasztanowa 10
83-304 Przodkowo

FIRMA USLUGOWA,,START'
BARBARA FORMELLA
ul. l\4arsz J. Pilsudskiego '15A
83-300 Kartuzy

96,00 pkt

62,18 pkt

W tej sytuacji morliwe jest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania i linansowania koszt6w szkolenia indlrwidualnego z

wybrana lnstytucia szkoleniowq.
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