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Wszystkie lnstytucie szkoleniowe
biorqce udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. postepowania prowadzonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla dw6ch os6b
bezrobotnych pn. ,, Spawanie pachwinowe blach iru r metoda TIG {41 stal n ierdzewna ' dol

(zapytania ofertowego NR 11/SZ202l) w ramach projektu ,,Aktryizacja osdb mlodych pozostaiqcych bez pracy w
powiecie kartuskim (lV) wsp6tflnansowanego pzez Unie Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwo'1 2014-2020, OS prioryletowa I Osoby
mlode na rynku pracy, Dzialanie '1.1 Wsparcie os6b mlodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy
projekty pozakonkursowe, Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spolecznego.

-

Dzialajqc w oparciu o ,,Zasady oraz kMeria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do pzeprowadzenia szkolei osob
bezrobotnych i innych osob uprawnionych w Powiatowym tJrzedzie PGcy w Kartuzach' pzyigte Zarzadzeniem
Dyrektora Powiatowego Uzqdu Pracy w Kartuzach n 212019 z dnia 02 stycznia 2019 t. ze zmianami
wprowadzonymi Zarz.Adzeniem Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w Kartuzach n 61202'l z dnia 20 stycznia
2O21r- zawiadamiamv. 2e w orowadzonvm oosteoowaniu za na ikorTv stni SZ a zostala uznana ofed.a zlozona ozez

Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2,
81-538 Gdynia
Cena oferty: 4 700,00 zl (slownie: cztery tysiqce siedemset zlotych 00/100)
Uzasadnien ie wyboru ofertv

Oferta uznana

za

najkozystnie.lsza uzyskala najwyzszq liczbe punkt6w, zgodnie

z

kryteriami

zastosowanymi w postepowanlu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt

Doswiadczenie lnstylucji Szkoleniowej w realizacji szkole z obszaru zleconego szkolenia
Certyfikaty jakosci uslug posiadane przez lnslytucie Szkoleniowa - max. 6 pkt

-

max 5 pkt.

i doswiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkt.
Dostosowanie wyposazenia dydaktycznego i pomieszczen do potrzeb szkolenia - max. 10 pkt.
Razem
100 pkt.

Dostosowanle kwalifikacii

-

zlo2one w rzedmio
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unktac e:

Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

Liczba uzyskanych
punkt6w

Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpiiska 2
81-538 Gdynia

97,74 pkt

W,P,U. INZYNIERIA
2

3

Radoslaw Kohczyk

96,00 pkt

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

80-426 Gdaisk
OSrodek Szkolenia Zawodowego
Gracjan Nowotarski w Gdaisku
ul. Budowlanych 42
80-298 Gdairsk

W tej sytuac.ii mo:liwe jest zawarcie umowy w

I

89,16 pkt

sp€wie zorganizowania i finansowania koszt6w szkolenia indywidualnego z

wybranq lnstytucjq szkoleniowq.

--Dtr rektor
Powiatdwe\to Uf-Sdu Pracy

Projekt wspotfinansowany przez UniQ Europejske ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego

