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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorQce udzial w postepowaniu

A O WYBORZE NAJKORZYST
J OFERW
Dot. oosteoowania prowadzoneqo na zoroanizowan ie i przeprowadzenie szkolenia (ZAPYTANIE
oFERTQU/E ]!R 17tSA2o21\ pn .,Uprawnienia elektroenerqetvczne. eksploatacia qrupa l.
eksDloatacia qruDa lll" realizowanego w ramach prolektu ,,Akademia rozwoju zawodowego - ll
edycja" wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lala 2014-2020.
Dzial4Ec w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolen os6b bezrobotnych i innych os6b uprawnionych w Powiatowym Uzedzie Pracy w Kartuzach"
ptzyjele ZarzAdzeniem Dyrektora Powiatowego UzQdu Pracy w Kartuzach nr 212019 z dnia 02
stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi ZatzEdzeniem Dyrektora Powiatowego Uzedu Pracy w
Kartuzach N 612021 z dnia 20 sty cznia 2021t. zawiadamiamv. 2e w Drowadzon vm posteDowaniu za
naikozvstnieisza zostala uznana oferta zlozona ozez
OSrodek Dydaktyczno Szkoleniowy P.P.U.S.,,POLKAR"
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 'l

83330 Zukowo
Cena oferty: 1950,00 zl (slownie: tysiqc dziewie6set pie6dziesiqt zlotych 00/100)
Uzasadnienie Wvboru ofertv:

Oferta uznana za najkozystniejszq uzyskala na.jwyzszq liczbq punkt6w, zgodnie z kryteriami
zastosowanymi w postepowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt.

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

-

ma( 5 pkt.

Dostosowanie kwalifikacji idoswiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkt.
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczen do potrzeb szkolenia - max. '10 pkt.
Razem - '100 pkt
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Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej
OSrodek Dydaktyczno- Szkoleniowy
P.P.U.S. "POLXAR" Sp. z o.o.
ul. Armii Kraiowej 'l

s

n

unktac .l8:

u

Liczba uzyskanych
punkt6w

9'1,31

83-330 Zukowo

W,P.U. INzYNIERIA
2

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

91,00

80-426 Gdaisk

W tei sytuacii mo2liwe jest zawarcie umowy w spEwie zorganizowania i finansowania koszt6w

szkolenia

indywidualnego z wybranq lnstytucja szkoleniowq.
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Pa\riato vlpsoi

Jan
Projekt wsp6tflnansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

@

uf* du Pracv

rF

efr.

