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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postQpowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. postepowania prowadzonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Prawo iazdy kat, D po
kat B" dot. (zapytania ofertowego NR 21lszl2021l w ramach projektu ,Aktywizacja osob mlodych pozostajecych
bez pracy w powiecie kartuskim (lV) wspolfinansowanego przez Unie Europejske ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6) 2O14-2O2O, OS prioMetowa
Osoby mlode na rynku pracy, Dzialanie 1.1 Wsparcie osob mlodych pozostajEcych bez pracy na regionalnym rynku
pracy - projekty pozakonkursowe, Poddzialanie '1.1 .1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spolecznego.
I

Dzialaiqc w oparciu o,,Zasady oraz kMeria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia szkolei
os6b bezrobotnych i innych osob uprawnionych w Powiatowym UrzQdzie Pracy w Ka(uzach" pzyjete
Zatzqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w Kartuzach nr 212019 z dnia 02 stycznia 2019 r. ze
zmianami wprowa dzonymi Zarzqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Kartuzach nr 612021 z
zos
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Firma Uslugowa,,START"
Barbara Formella

ul. Pilsudskiego 15A
83-300 Kartuzy
Cena oferty: 3850,00 zl (stownie: trzy tysiqce osiemset piQ6dziesiqt zlotych 00/100)
Uzasadnienie wvboru ofertv:

Oferta uznana

za

najkozystniejszq uzyskala najwy2szq liczbQ punkt6w, zgodnie z kryteriami

zastosowanymi w postepowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt.

Doswiadczenie lnstytucjiSzkoleniowej w realizacji szkolefi z obszaru zleconego szkolenia
Certyfikaty jakosci uslug posiadane pzez lnstytucje Szkoleniowq - max. 6 pkt

-

max 5 pkt.

Dostosowanie kwalifikacji idoswiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max '19 pkt.
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczed do potrzeb szkolenia - max 10 pkt.
Razem - 100 pkt.

Oferty zlo2one w rzedmiot
Nr

oferty

1

m

Nazwa i adres

lns!

owantu uz
ucji szkoleniowej

t-awicki Michal Osrodek Szkolenia
Kierowc6w ,,MlCHAt"
ul. Kasztanowa 10
83-304 Przodkowo
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nkta cie:

Liczba uzyskanych

punkt6w

93,54 pkt

Firma Uslugowa,,START"
Barbara Formella
2

ul. Pilsudskiego 15A
83-300 Kartuzy

94,00 pkt

moiliwe jest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania i ,inansowania koszt6w szkolenia indywidualnego z
wybrana lnstytucjq szkoleniowq.
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Projekt wspolfinansowany pzez Unig Europejskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu'
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