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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorece udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNI EJSZEJ OFE RTY
Dot. postepowania prowadzonego na zorganizowanie i pzeprowadzenie szkolenia ind)rwidualnego pn. ,Masaze
oientalne i ajurwedyjskie" (dot. zapytania oleiowego N 271522021 llnansowanego ze Srodk6w Funduszu

Pracy

Dzialajqc w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolen os6b bezrobotnych i innych os6b uprawnionych w Powiatowym UrzQdzie Pracy w Kartuzach"
ptzyjele Zaruqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w Kartuzach m 212019 z dnia 02
stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Zazqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w
Kartuzach nr 612021 z dnia 20 stycznia 2021t. zawiadamiamv. 2e w orowadzonvm oostepowaniu za
naikozvstnieisza zostala uznana oferta zlo2ona orzez:

AKADEMIA MASAZU,,KARUNA"
JANUSZ JENECZEK
ul. Racie2ska 6
89-642 Rytel
Cena

oferty:

10 800,00 zl

Uzasadnienie wyboru

(slownie: dziesie6 tysiecy osiemset zlotych 00/100)

ofeltl

Oferta uznana za najkozystniejsza uzyskala najwyzsze liczbe punkt6w, zgodnie

z kryteriami

zastosowanymi w postgpowaniu:

-

Koszl szkolenia- max 60 pK.

DoSwiadczenie lnstytucji Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkolenia - max 5 pkt
Certyfikaty jakosci uslug posiadane pzez lnstytucje Szkoleniowq - max. 6 pkt
Doslosowanie kwalirikacji i dogwiadczenia kadry dydaktycznej do zakrcsu szkolenia - max 19 pkt.
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczei do polzeb szkolenia - max. 10 pkt.
Razem - max 100 pkt.
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zlo2one w rzedmi
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Nazwa iadres
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unktacje:

Liczba uzyskanych
punkt6w

ucji szkoleniowej

AKADEMIA MASAzU,,KARUNA"
JANUSZ JENECZEK
ul. Raciqiska 6
89-642 Rytel

86 00 pkl

W tej sytuacji motliwe jest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania i finansowania koszt6w

szkolenia

indywidualnego z wybrane lnstytucje szkoleniowq.
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Powiatowy Urztd Pr.(yw Kartuzach
ul. Mjciwoja ll 4, 83-300 Kartuzy, tel. 58 694 09
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fax: 58 618 42
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