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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postgpowaniu

TN I E J SZEJ OF E RTY
CENIU I WYBORZE
INFORM AGJA O OD
przeprowadzenie
postepowania
prowadzonego
i
szkolenia indywidualnego
Dot.
na zorganizowanie
dla osoby bezrobotnej pn. ,,
q r. Mat FM 3 z eozaminem DNV" (ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/522021) realizowanego w
ramach projektu ,,Akademia rozwoju zawodowego - ll edycja" wsp6lfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 .
Dziatajqc w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia szkolen os6b
bezrobotnych i innych osob uprawnionych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Kartuzach" pzyjete Zarzadzeniem
nr 212019 z dnia 02 stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Za.zqdzeniem Dyrektora Powiatowego
Uzgdu Pracy w Kartuzach nr 612021 z dnia 20 stycznia 2021 r., zawiadamiamv. ze w orowadzonvm
pos
aikozvstnieisza zostala uznana ofefta zlozona olzez

Fundacja Gospodarcza

ul. Olimpiiska 2
81-538 Gdynia
Cena oferty: 6 900,00 zl (slownie: sze56 tysiecy dziewi?6set zlotych 00/100)

Oferta zostala uznana za najkorzystniejszE.
Uzasadnienie wyboru ofertv
Oferta uznana za najkorzystniejszq uzyskala na.iwy2szE liczbQ punkt6w, zgodnie z kryteriamizastosowanymiw
postepowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt.
Doswiadczenie lnsq ucji Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkolenia - max 5 pkt.
CeMkaty jakosci ustug posiadane pzez lnsq uqe Szkoleniowa - max. 6 pkt
Dostosowanie kwalirikaqi ido6wiadczenaa kadry dydaktycznei do zakresu szkolenia - max 19 pkt.
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczef do potzeb szkolenia - max. 10 pkt.
Raz€m - 100 pkL

zlo2one w rzedmio
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Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

Centrum Doskonalenia Kadr
EuroPartner Sp. z o.o.
ul. Golebia

1

n

U

qc.

unktacie:

Liczba uzyskanych
punkt6w

ODRZUCONA

81-185 Gdynia

2

Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia

100,00 pkt

W tej sytuacji moiliwe jest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania i finansowania kosztow szkolenia indywidualnego z
wyb.anq lnstytucjq szkoleniowa.
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'ojekt wsp6tfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa pomorskiego

\ lata 2014-2020
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