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Wszystkie lnstytucje szkoleniowe
biorece udzial w postgpowaniu
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Dot. postqpowan ia prowadzonego na z organrzowanie przeprowadzenie
i
szkolen
ra
pn.
,,szkolenie
okresowe- Swia dectwo kwalifikacji zawodowej
lprzew6z rzeczy)" (ZAPYTAN tE OFEBTOWE NR
5115 12017) realizowanego w ramac h Programu Regionalne
go,,Wspieranie
tworzenia nowych miejsc pracy
na obszarach wiej skich w oparciu o wykorzystanie
lokalnych za sob6w-cryf'.

DzialajEc w oparciu o ,,Zasady oraz kryteria wyboru
lnstytucjj Szkoteniowych do przeprowadzenia
szkolen os6b bezrobotn ych i innych os6b u prawnionych
w p owiatowym Urzqdzie pracy w Kartuzach,,
przy./gte Zarzqdzeniem N 21\ZO1S
Dy rektora PUP Kartu zy, zawiadamiamv. 2e w
orowadzonym
pos te powan i uzana ikorzvstn i etsza
zostala znana
rta
na p

06rodek Szkolenia Kierowc6w MICHAL
Michal Lawicki
Ul. Kasztanowa 1O
83-304 Przodkowo
Cena oferty 590,00 zl (slownie: pig6set dziewie6dzisiqt
ztotych OO/100)
zas ntent
b uof
Oferta uzn
nrtk?oystniejszE uzyskala najry2szq liczbg punktow,
zgodnie z kryteriami
zastosowa ?!.11?
nymr w postepowaniu:
KosA szkolenia- max 60 pkt.
Doswiadczenie rnstytucji szkoreniowej w rearizacji
szkorei z obszaru zreconego szkorenia max 5 pkt.
Ce(yfikaty jakosci uslug posiadane przez lnslytucjg
Szkoteniowe _ max. 6 pkt
Doslosowanie kwalifikacji idoswiadczenia kadry
dydaktycznej do zakresu ;zkolenta _ max 19 pkt.
dydaktyczneso i pomieszczei do porrzeb szkolenia _
max. 1o pkr.
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Oferty zlo2one w przedmiotowym postepowaniu
uzyskaly nast?pujqcq punktacje:
Nr

Nazwa i ad.es Instytucji szkolenior.yej

Liczb a uzyskanych

unkt6w
1.

OSrodek Szkolenia Kierowc6w MICHAL
Michal tawicki
Ul. Kasztanowa i0

95,00 pkt

83-304 przodkowo

2

Firma Uslugowa START
Barbara Formella
ul. Pilsudskiego 15A
83-300 Kartuzy

W tej sytu acji moiliwe jest zawarcie umo\ ry
w s prawie zorganizowania
indywiduat nego
z wybranq I nstytucjq szkoleniowq

92,00 pkt

i

fina nsowania koszt6\, szkolenia

Z powaZaniem

Powi.tosy Urzqd pra<yw K.rtuza<h
[ 4, 83-3OO Kartuz, tel. 58 694 09 OO, fax:
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