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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postepowaniu

INFORMACJA O ODRZUCENIU I VVYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERW
Dot. postepowania prowadzonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
grupowego dla 5 os6b bezrobotnych p n. ..ODerator koDarkoladowarki wszvstkie klasa lll"
(ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2O|SZ2O21) realizowane i finansowane w ramach -

a)
b)

projekt6w wsp6tfinansowanych ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w tym:
ll edvcia" w ramach
dla 4 os6b ramach projektu ..Akademia rozwoiu zawodoweoo
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lala 2O14-2020.
dla 'l osoby w ramach projektu: ,.Aktvwizacia os6b mlodvch pozostaiacvch bez pracv w
oowiecie kartuskim (lV) w ramach Programu Operacy.lnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2O142020, 05 priorytetowa I Osoby mlode na rynku pracy, Dzialanie 1.1 Wsparcie os6b mlodych
pozostajqcych bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe,
Podzialanie 1 . 1 .1 . Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spolecznego

-

Dzia+ajec w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru lnstytucja Szkoleniowych do przeprowadzenia szkolei
os6b bezrobotnych a innych os6b uprawnionych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Kartuzach" przyjete
Zarzadzeniem N 2120'19 z dnia 02 stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Zatzqdzeniem Dyrektora
Powiatowego Uzedu Pracy w Kartuzach N 612021 z dnia 20 slycznia ?021 r., zawiadamiamv. 2e w
Drowadzonvm posteDowaniu za naikorzvstnieisza zostala uznana oferta zlo2ona pzez.

W.P.U. ln2ynieria

Radoslaw Kofczyk
Al. Gen. Hallera 16/18
80.426 Gdafisk
Cena oferty: I745,00 zl (slownie: osiem tysiecy siedemset czterdziesci piQ6

ztotych 00/100)

Oferta zostala uznana za najkorzystniejszq.
Uzasadnienie wvboru ofertv

Oferta uznana za najkozystniejszq uzyskala n4wy2szE liczbe punkt6w, zgodnie z kryteriami zastosowanymi
w postepowaniu:

-

Koszl szkolenia- max 60 pkt.

Doswiadczenie lnstytucji Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkolenia
Certyfikaty jakoSci uslug posiadane pzez lns! ucje Szkoleniowa - max. 6 pkt

max 5 pkt.

Dostosowanie kwalifikacji i doswiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkt.
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomleszczen do polrzeb szkolenia - max. '10 pkt.
Razem - 100 pkt.

zloione w rzedmiot
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owantu uz ska

Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

u c
unktacjg:
Liczba uzyskanych
punkt6w

nas

1.

W.P.U. lniynieria
Radoslaw Koficzyk
Al. Gen. Hallera 16/18
80.426 Gdarisk

98,00

2

SPECTRA- KATARZYNA STEPIEN
PL. FLORIANSKI 1/309
26.1 1O SKAZYSKO-KAMIENNA

ODRZUCONO

'ojekt wsp6tfinansowany z Europejskiego Funduszu spolecznego

i

-

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa PomorskieSo
lata 2014-2020

@

3.

,,OSwiata-Lingwista" Nadbaltyckie Centrum Edukacji
Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdansk

67,10

4

P.P.U.S. ,,POLKAR" Sp. z o.o
Armii Krajowej 1
83-330 Zukowo

96,63
I

moiliwe iest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania i finansowania koszt6w szkolenia grupowego z wybranq
lnstytucjq szkoleniowq.

W tei sytuacii

Pracy

Jan

Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Pomorskiego na lala 2014-2020

