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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dot. postepowania prowadzonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indwidualnego pn.
"gpgIglQ!

kooarkoladowarki wszvstkie klasa lll" (dot. zapylania ofertowego N 3OlSZ202'l Iinansowanego ze 6rodk6rv
Programu Regionalnego ,,Praca dla Pomonan".

Dzialajac w oparciu o ,,Zasady oraz kMeria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do peeprowadzenia
szkolei osdb bezrobotnych i innych os6b uprawnionych w Powiatowym UzQdzie Pracy w Kartuzach"
ptzyiete Zatzqdzeniem Dyrektora Powiatowego UzQdu Pracy w Kartuzach nr 212019 z dnia 02
stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Za.zqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w
Kartuzach N 612021 z dnia 20 srycznia 2021t zawiadamiamv. 2e w prowadzonym postepowaniu za
naikozvstnieisza zostala uznana oferta zlozona orzez:

w.P.u. tN2YNtERtA
Radoslaw Koriczyk
al. Gen. J. Hallera '16/18
80-{26 Gdafsk
Cena

oferty:

1 799,00 zl

(slownie: tysiqc siedemset dziewiecdziesiqt dziewiec zlotych 00/100)

Uzasadnienie wvboru ofertv

Oferta uznana za najkozystniejszq uzyskata najwyzszE liczbQ punkt6w, zgodnie z kryteriami
zastosowanymi w postepowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt.

Do6wiadczenie lns! ucji Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkolenia - max 5 pkt.
CeMkaty jakosci uslug posiadane pzez lnsq uqq Szkoleniowe - max. 6 pkt
Oostosowanie kwalifikaqi i doSwiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkt.
Oostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczei do potrzeb szkolenia - max. 10 pK.
Razem - max 100 pkl

Oferta zloiona w przedmiotowym postepowaniu uzyskala nastgpujqcq punktacjg:
Nr
olerty

1

2

Liczba uzyskanych

Nazwa i adres lnsq/tucji szkoleniowej

P.P.U,S. ,,POLKAR'
Sp. z o.o. Armii Kra.iowej
83-330 2ukowo

punkt6w

'l

95,97 pkt

W.P.U. INZYNIERIA
Radoslaw Kofczyk
al. Gen. J. Hallera l6/18

98,00 pkt

80.f26 Gdaisk

W tei sytuacji molliwe iest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania
indywidualnego zwybrana lnstytucja szkoleniowq.

i

finansowania koszt6w szkolenia
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