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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJ KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
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OFERTOWE

.

Dzialajqc w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolen osob bezrobotnych iinnych os6b uprawnionych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Kartuzach"
pzyjele Zatzqdzeniem Dyrektora Powiatowego UrzQdu Pracy w Kartuzach nr 212019 z dnia 02
stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi ZaE.adzeniem Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w
Kartuzach nr 612021 z dnia 20 stycznia 2021t zawiadamiam 2e w orowadzonvm oos teo owanru z a
naikozvstnieisz a zostala uznana oferta z lozona orzez
W.P.U. INZYNIERIA

RADO*AW KOiICZYK
ul. Al. Hallera 16/18
80-426 Gdahsk
Cena oferty: 990,00 zl (slownie: dziewie6set dziewiQ6dziesiat zlotych 00/100)

Uzasadnien ie wvboru ofertv:

Oferta uznana za najkorzystniejszq uzyskala n4wyzszq liczbe punkt6w, zgodnie

Z

kryteriami

zastosowanymi w postQpowaniu:

-

Koszl szkolenia- rnax 60 pkt.
Doswiadczenie lnsMucii Szkoleniowej w realizacji szkole z obszaru zleconego szkolenia - max 5 pkt.
Certyfikaty jakoSci ustug posaadane przez lnstytucje Szkoleniowq - max. 6 pkt
Dostosowanie kwalifikacji idoswiadczenia kadry dydaktyc2nel do zakresu szkolenia - max 19 pkl.
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomaeszcze do potrzeb szkolenia - max. '10 pkt.
Razem - 100 pkt.

Oferta zlo2ona w przedmiotowym postgpowaniu uzyskala nastqpujQce punktacjq:
Nr

oferty

1

Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej
W.P.U. INZYNIERIA
RADOSTAW KONCZYK
ul. Al. Hallera l6/18

Liczba uzyskanych
pun kt6w

96,00 pkt

80426 Gdaisk

W tej sytuacii moiliwe jest zawarcie umowy w sp.awie zorganizowania i finansowania koszt6w

szkolenia

indywidualnego z wybranq lnstytucjl szkoleniowq.
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Projekt wsp6tfinansowany z Europejskiego Fundusu u Spolecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa pomorskiego
na lata 2014-2020
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