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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. oosteoowanaa orowadzone o ona zoroanizowanie i orzeorowadzenie szko lenia (ZAPYTANIE
OFERTOWE NR 34/SZ2O2I ) pn ..Operator koparki iednonaczvniowei klasa lll i I " realizowanego
w ramach projektu ,,Akademia rozwoju zawodowego - ll edycja" wsp6lfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego
na lala 201 4-2020
.

Dziafajac w oparciu o ,Zasady oraz kMeria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do pzeprowadzenia
szkolen os6b bezrobotnych i innych os6b uprawnionych w Powiatowym UzQdzie Pracy w Kartuzach"
ptzyjele ZarzEdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w Kartuzach N 212019 z dnia 02
stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Zaoqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w
Kartuzach
612021 z dnia 20 stycznia 2021( zawiadamiamv. 2e w Drowadzon m oosteDowan iu
zlazona zoslala iedna oferta . ktora soelnia tresci zaov tania ofertoweoo

ff

W.P.U. IN2YNIERIA
RADOSTAW KOiICZYK
ul. Al. Hallera 16/'t 8
80-426 Gdadsk
Cena oferty: 2900,00 zl (slownie: dwa tysiece dziewiQcset zlotych 00/100)

Uzasadnienie wvboru ofertv

Oferta uznana za najkozystniejsza uzyskala najwy2szq liczbe punkt6w, zgodnie z kryteriami
zastosowanym i w postqpowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt.

DoSwiadczenie lnstylucjiSzkoleniowejw realizacii szkolei z obszaru zleconego szkolenia
Certyfikaty jakosci uslug posiadane pzez lnstytucjq Szkoleniowq - max. 6 pkt

-

max 5 pkt.

Doslosowanie kwalilikacji i dogwiadczenaa kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkt.
Doslosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczed do potzeb szkolenia - max. 10 pK.
Razem

-

100

pkt

Oferta zlo2ona w przedmiotowym postepowaniu uzyskala nastepujecq punktacje:
Nr

oferty

1

Nazr ra i adres lnstytucja szkoleniowej

Liczba uzyskanych
punkt6w

W.P.U. INZYNIERIA
RADOSLAW KONCZYK
ul. Al. Hallera'16/18

96,00 pkt

80426 Gdaisk

w t€i sytuacji

morllwe iest zawarcie umowy

w

sprawlo zorganizowania

i

finansowania koszt6w 3zkolenla

indywadualnego z wybranq lnstytucie szkoleniowe.

-

,J)trrrektor

r,owrartwe\o U6Qdu pracy
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Projekt wsp6tfinansowany z Europejskiego Funduszu Spolecznego

w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
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