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Wszystkie lnstytucie szkoleniowe
biorqce udzial w postgpowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERry
Oot. postepowania prowadzonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Prawo jazdy kat C+E'
dot. (zapytania ofertowego NR 31/SZ202l) w ramach projektu "Aktywizacja osob mlodych pozostajqcych bez Wacy
w powiecie kartuskim (lV) wsp6lfinansowanego przez Unig Europejske ze Srodkow Europejskiego Funduszu
Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwbi 2014-2020, OS priorytetowa I ,,Rynek

pracy otwarty dla wszystkich", Dzialanie 1.1 ,,Wsparcie osdb mlodych na regionalnym rynku pracy- projekly
pozakonkursowe", Poddzialanie 1.1.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spolecznego".

Dzialajqc w oparciu o ,Zasady oraz kryteria wyboru lnstytuc.ji Szkoleniowych do przeprowadzenia szkolerl
osob bezrobotnych i innych os6b uprawnionych w Powiatowym WzQdzie Pracy w Kartuzach" pzyjete
Zarzqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzgdu Pracy w Kartuzach nr 212019 z dnia 02 stycznia 2019 r. ze
zmianami wprowadzonymi Zarzqdzeniem Dyrektora Powiatowego Uzedu Pracy w Kartuzach nr 612021 z
dnia 20 slycznia 202'h zawiadamiamy. ze w Drowadzonvm oosteDowaniu zostala zlo2ona tvlko iedna
oferta i spelnia wa runki zaovtania ofertoweoo

OSrodek Szkolenia Kierowcow MICHAL
Michal tawicki
Ul. Kasztanowa 10
83-304 Przodkowo
Gena oferty: 4780,00 zt (slownie: cztery tysiQce siedemset osiemdziesiqt zlotych 00/100)
Uzasadnienie wvboru ofertv:

Oferta uznana

za

najkorz

ystniejszq uzyskala najwyzszq liczbq punkt6w, zgodnie z kryteriami

zastosowanymi w postepowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt.
Doswiadczenie lnstytucji Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkolenaa
Certyfikaty jako6ci uslug posjadane pEez lnstytucjQ Szkoleniowq - max. 6 pkt

-

max 5 pkt.

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

i

Oferty zloione w rzedmio
Nr

olerty

1

m

owantu u

ska

nas

u

u

Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

Liczba uzyskanych
punkt6w

OSrodek Szkolenia Kierowc6w MICHAL
Michal tawicki
Ul. Kasdanowa 10

84 pkt

nkta cJe:

83-304 Przodkowo

w tej sytuacii morliwe jest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania i finansowania koszt6w szkolenia indywidualnego
wyb,anq lnsq ucjE szkoleniowe.
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Projekt wspotfinansowany przez Uniq Europejskq ze Srodk6w Europeiskiego Funduszu Spolecznego.
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