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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postgpowaniu

INFORMAGJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Tdwanie i orTebrowad nie szkolenia
ZAP YTANIF
owanta o rowadzone onazo
pn ..Kwalifikacia wstepna orzv6pieszona na przew6z os6b"
21
realizowanego w ramach projektu ,,W kierunku zatrudnienia(lV)" wsp6tfinansowanego ze Srodk6w

Dot

oos

Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz ze Srodk6w Funduszu Pracy w ramach RPO WP na lata
2014-2020, OS priorytetowa 5, Dzialanie 5.1., Poddzialanie 5.1.1.

Dzialajac w oparciu o ,Zasady oraz kryteria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolen os6b bezrobotnych i innych os6b uprawnionych w Powiatowym Urzqdzie Pracy w Kartuzach"
ptzyete ZaeEdzeniem Dyrektora Powiatowego UrzQdu Pracy w Kartuzach N 212019 z dnia 02
stycznia 2019 r. ze zmianama wprowadzonymi Zatzadzeniem Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w
Kartuzach N 612021 z dnia 20 slycznia 2021t. zawiadamiamv. 2e w orowadzonvm oosteoowaniu za
najkozvstnieiszE zostala uznana oferta zlo2ona ozez:
Firma Uslugowa START
Barbara Formella

ul. Pilsudskiego 15A
83-300 Kartuzy
Cena oferty: 2 030,00 zl (slownie: dwa tysiace trzydziesci zlotych 00/100)

Oferta zostala uznana za najkotz ystniejsze.
Uzasadnienie wvboru ofertv:

Oferta uznana za najkozystniejszq uzyskala najwy2szq liczb? punkt6w, zgodnie

z kryteriami

zastosowanymi w postepowaniu:

-

Koszl szkolenia- max 60 pkt.
Doswiadczenie lnstytucji Szkoleniowej w realizacji szkoleil z obszaru zleconego szkolenia - max 5 pkt.
Certyfikaly jakosci uslug posiadane pdez lnstytucjq Szkoleniowa - max. 6 pkt
Dostoso\,vanie kwalifikacji idoswiadczenia kadry dydaklyc2nej do zakresu szkolenia - max 19 pkt.
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczeil do potzeb szkolenia - max. 10 pkt.
Razem - max 100 pkt
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Nazwa i adres lnstytucii szkoleniowei

olerty

OSrodek Szkolenia Kierowcow MICHAL
Michal t-awicki
ul. Kasztanowa 10
83-304 Przodkowo

l

Firma Uslugowa START
Barbara Formella

2

ul. Pilsudskiego 15A
83-300 Kartuzy

u c
unktacjq:
Liczba uzyskanych
punktow

nas

93,00 pkt

93,11 pkt

W t9j sytuacii molliwe jest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania i finansowania kosd6w
indywidualnego

2

szkolenia

wybranq lnstytuciq szkoleniowq.

fl*y
Projek wsp6tfinansowany 2 Europejskiego Funduszu Spoiecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

@

an tel

du Pracy

