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Wszystkie lnstytucie szkoleniowe
biorqce udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postepowania prowadzonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole nia pn. ,,W6zki jezdniowe
podnosnikowe z mechanicznym napedem podnoszenia z wysiegnikiem oraz w6zk i jezdniowe podnognikowe
z mechanicznym nap?dem podnoszenia z osobq obsluguiqcq podnoszonE wraz z hdunkiem" dot. (zapytania
ofertowego NR 40/SZ202l) w ramach projektu ,Aktywizacja os6b mlodych pozostajqcych bez pracy w powiecie
kartuskim (lV) wspdlfinansowanego przez Unie Europe.iskE ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw,6j 2O14-2O2O, OS priorytetowa I ,,Rynek pracy otwarty dla

wszystkich", Dzialanie 1.1 ,,Wsparcie os6b mlodych na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe",
Poddzialanie '1.1.1 ,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spolecznego".

Dzialajqc w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru lnstytucji Szkolenlowych do pzeprowadzenia szkolen
os6b bezrobotnych i innych osob uprawnionych w Powiatowym UtzQdzie Pracy w Kartuzach" przyjete
ZaJzqdzedem Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Kartuzach N 212019 z dnia 02 stycznia 2019 r. ze
zmianami wprowadzonymi ZazEdzeniem Dyrektora Powiatowego UrzQdu Pracy w Kartuzach N 612021 z
dnia 20 stycznia 2021r zawiadamiamv. 2e w orowadzonvm oosteoowaniu zostala zlozona tvlko iedna
nia warunki za

nla

W.P.U. lnZynieria
Radoslaw Koiczyk
Al. Gen. Hallera 16/18
80.426 Gdafsk
Cena oferty: 1690,00 zt (stownie: tysiQc sze66set dziewige dziesiqt zlotych 00/100)
Uzasad teoetryybotu

Oferta uznana

za

q[edr
najkorzystniejszq uzyskala najwy2sza liczbQ punkt6w, zgodnie

Z

kryteriami

zastosowanymi w postepowaniu:

-

Koszt szkolenia- max 60 pkt.

Doswiadczenie lnslytucjiSzkoleniowejw realizacji szkolefi z obszaru zleconego szkolenia - max 5 pkl.
Certyfikaty jakosci uslug posiadane przez lnslytucjq Szkoleniowq - max. 6 pkt
Dostosowanie kwaliflkacji idoswiadczenia kadry dydaklycznej do zakrcsu szkolenaa - max 19 pkt.
'10 pkt.
Dostosowanie wyposatenia dydaktycznego i pomieszczeh do potrzeb szkolenia - max.
Razem - 100 pkt.

Oferty zlo2one w rzedmi
Nr

oferty

1

os

ntu

Nazwa i adres lnst/tucji szkoleoiowei

W.P.U. ln2ynieria
Radoslaw Koriczyk
Al. Gen. Hallera 16/18

ska

na

u

c

unktacje:

Liczba uzyskanych
punkt6w

96,00 pkt

80426 Gdafsk

z
W tei sytuacji moiliwe jest zawatcie umowy w sprawie zorganizowania i finansowania koszt6w szkolenia indywidualnego

wybranq lnstytucja szkoleniowe.
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Projekt wspotfinansowany przez UniQ Europejska ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

