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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postqpowaniu
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Dot. postepowanaa prowadzonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenja indywi dualnego pn. ,,Jezyk
SQL od podstaw dla bazy danych PoslgresQl" (dot. zapytania ofertowego ff 13|SZ2O2 1 finansowanego ze

Srodk6w Funduszu Pracy

Ozid qc w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru lnstytucja Szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolen os6b bezrobotnych i innych os6b uprawnionych w Powiatowym UtzQdzie Pracy w Kartuzach"
ptzyjete Zazqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w Kartuzach nr 212019 z dnia 02
stycznaa 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarzqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w
Kartuzach
612021 z dnia 20 slycznia 2021t. zawiadamiamv, 2e w orowadzonvm oostepowaniu
zostala zlo2ona jedna oferta orzez:

ff

Temisto - Sebastian Stasiak
ul. Przemyslowa 21208
83-000 Pruszcz Gdaiski
Cena

4 800,00 zl (slownie: cztery tysiQcy osiemset zlotych 00/100)

oferty:

Uzasadnienie wvboru ofertv

Oferta uznana za najkozystnie.iszA uzyskala najwyzszq liczbg punkt6w, zgodnae
zastosowanymi w postepowaniu

-

z kryteriami

:

Koszi szkolenia- max 60 pkt

Dogwiadczenie lnstytucji Szkoleniowel w realizacji szkoleh z obszaru zleconego szkolenia
Cerlyfikaty jakosci uslug posiadane pzez lnstytucje Szkolenaowq - max. 6 pkt
Dosiosowanie kwalifikacji idoswiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia
Doslosowanie wyposazenia dydaktycznego i pomieszczei do polzeb szkolenia
Razem - max '100 pkt.

Oferta zloiona w rzedmiot
Nr

oferty

m

os

owantu uz

Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

Temisto - Sebastian Stasiak
ul. Pn emyslowa 2/208
83-000 Pruszcz Gdafski

1

-

-

-

max 5 pkl

max 19 pkl.

max 10 pkt

kala nas

u

c

unktacjg:

Liczba uzyskanych

punkt6w

89.00 pkt

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

z

szkolenia

wybrana lnstytucja szkoleniowa.
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Powiatowy Urrqd Prdcy w Kartuzach
ul. Miciwoja ll 4, 83-300 Kartuzy, tel. 58 694 09 00, fax: 58 618 42 19
http//ka.tu.z].praca.goY.pl

