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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorqce udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBORZE I ODRZUCENIU OFERTY
Dot. postepowania orowadzoneoo na zoroani zowanie i przeDrowadzenie szkolenia (ZAPYTANIE
OFERTOWE NR 37/SZl2021) on ,,Pracownik administracvino-biutowv z kursem komputerowvm
ECDL BASE B 1 b odsta
rac z komDuteremt + 84 (arkusze kalkulacvind" realizowanego w
ramach prolektu ,,Akadem ia rozwoju zawodowego - ll edycja" wsp6lfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego
na lala 2O14-2O2O

Dzialalqc w oparciu o ,zasady oraz kryterla wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolei osob bezrobotnych i innych os6b uprawnionych w Powaatowym U'zedzie Pracy w Kartuzach"
ptzy)ele ZazEdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w Kartuzach nr 212019 z dnia 02
stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi Zatzqdzeniem Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w
Kartuzach nr 612021 z dnia 20 slycznia 2021r. zawiadamiamv, 2e w Drowadzonvm oosteoowaniu za
naikorzystnieisza zostala uznana oferta zlo2ona przez
:

Europejska Akademia Handlu i Pn edsiQbiorczosci Robert Staluszka
ul. Zielona 8
88-430 Janowiec WIkp.
Cena oferty: 5 800,00 zl (slownie: pie6 tysiecy osiemset zlotych 00/100)

Uzasa dnien ie wvboru ofertv

Oferta uznana za najkorzystniejszA uzyskala najwyzszq liczbQ punkt6w, zgodnie

z kryteriami

zastosowanymi w postepowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt.
Dogwiadczenie lnstytucji Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkolenia
Certyfikaty iakosci uslug posiadane peez lnslducje Szkoteniowq - max. 6 pkt

-

max 5 pkt.

Dostosowanie kwalifikacji idoswaadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkt.
Doslosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszcze do potrzeb szkolenia - max. .lO pkt.
Razem - 100 pkt

Oferta zlo2ona w przedmiotowym postepowaniu uzyskala nastepujQcq punktacjQ:
Nr
oferty

1

2

Liczba
uzyskanych
unktow

Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

Europejska Akademia Handlu i
Przedsiebiorczo6ci Robert Staluszka
ul. Zielona I
88-430 Janowiec Wlkp.
,,EOUKAR" Zbigniew Olender Centrum
Ksztalcenia

81,31 pkt

ODRZUCONO

ul. Dluga 28
83-400 KoScierzyna

Akademia Ksztalcenia Zawodowego Sp. z
3

o.o.
ul. Straganiarska 20/22

76,00 pkt

80-837 Gdarisk

W tej sytuacji moitiwe iest zawaacie umowy w
indywidualnego z wyb.anq lnsty tucjq szkoleniowe.

spGwie zorganizowania

Projek wsp6tfinansowa ny z Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa pomorskiego
na lata 2014-2020
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