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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postQpowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

i

przeprowadzenie szkolenia

dla

dw6ch os6b
bezrobotnych pn. ,, Operator koparkoladowarki wszystkie klasa lll aor (zapytania ofertowego NR
12l9zl2021l w ramach projektu ,,Aktywizacja osob mlodych pozostajecych bez pracy w powiecie kartuskim (lV)
Dot. postepowania prowadzonego na zorganizowanie

wspolfinansowanego przez Unig Europejske ze 6rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw,6j 2O14-2O2O, OS prioMelowa I Osoby mlode na rynku pracy, Dzialanie '1.1
Wsparcie os6b mlodych pozostajEcych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe,
Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Dzialajqc w oparciu o ,,Zasady oaz kMeria wyboru lnstlucji Szkoleniowych do pzeprowadzenia szkolei osob
bezrobotnych i innych osob uprawnionych w Powiatowym Uzedzie Pacy w Kartuzach" przyjete Zarzqdzeniem
Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Kartuzach N 212019 z dnia 02 stycznia 20'19 r. ze zmianami
wprowadzonymi Zatzqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Kartuzach ff 612021 z dnia 20 stycznia
2O21t. zawiadamiamv, Ze w prowadzonvm postepowaniu zostala zlozona iedna oferta przez:

W-P.U. IN2YNIERIA

Radoslaw Koriczyk
ul. Al. Gen.J. Hallera'16/18
80-426 Gdaisk
Gena oferty: 3 598,00 zl (slownie: trzy tysiqce piq6set dziewiq6dziesiEt osiem zlotych 00/100)

Uzasad nienae wVboru ofertv:

Oferta uznana

za

najkozystniejszq uzyskala n,wyzszq liczbe punkt6w, zgodnie

zastosowanymi w postepowaniu

-

kryteriami

Z

:

Koszl szkolenia- max 60 pkt.

Doswiadczenie lnslytucji Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkolenaa
Certyfikaty jakosci uslug posiadane pzez lnstytucjq Szkolenaowq - max 6pkt

-

max 5 pkt.

Dostosowanie kwalifikacji idoswiadczenia kadry dydaklycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkl
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczeil do potrzeb szkolenia - max 10 pkt.
Raz em - 100 pkt.

Oferta zlo2ona w rzedmio
Nr

oferty

1

m

S

owantu uz

kala nas

unktac e:

u

Liczba uzyskanych
punkt6w

Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

W.P.U. INzYNIERIA
Radoslaw Koriczyk
ul. Al. Gen.J. Hallera 16/18

97,00 pkt

80-426 Gdansk

W tej sytuac.ii mo2liwe jest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania

i

finansowania koszt6w szkolenia z wybrana

lnstytucjq szkoleniowa.
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