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Centrum
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IKRIZOlT IGRYF

Kartuzy, dnia 12.09.2017 r.
Wszystkae lnstytucje szkoleniowe

biorqce udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postepowania prowadzonego na zorgan izowanie i przeprowadzenie szkolenia pn, ,,Kwalifikacja
wstepna (pelna) na ptzewdz os6b doL (zapytania ofertowego NR 55/522017) realizowanego w ramach
Programu Regionalnego,,Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o
wykotzystanie lokalnych zasobdw- Gryf'

DzialaiEc w oparciu o,,zasady oraz kryteria wyboru lnstytucji szkolenaowych do pzeprowadzenia
szkolei osob bezrobotnych i innych osob uprawnionych w powiatowym u.zedzie pracy w Kartuzach"
przyJete ZazEdzeniem nr 2112015 z p62n. zm. Dyrektora PUp Kartuzy, zawiadamiamv. ze w
prowadz onym postepowaniu za naikozvstn ieisza zostala uznana oferta zlo^ona orzez
Firma Uslugowa START
Barbara Formella
ul. Pilsudskiego 15A
83-300 Kartuzy
2650.00 zl (slown
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Oferta uznana za najkozystniejszq uzyskala najwyzszA liczbe punkt6w, zgodnie z kryteriami

zastosowanymi w postepowaniu:

-

KosA szkolenia- max 60 pkt.
Doswiadczenie lnstytucja szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkorenia
CertyUkaty jakoSci uslug posiadane przez lnsq ucjQ Szkoteniowq _ max. 6 pkt

-

max b pkt.

i doswiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia _ max .t9 pkt.
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczeh do potrzeb szkolenia _ max. tO pkt.
Razem - 100 pkt.

Dostosowanae kwalifikacji

Ofe

zlo2one w rzedmi
NT
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Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

oferty

u

c

unkta cie:

Liczba uzyskanych
punkt6w

OSrod ek Szkolenia Kierowc6w MICHAt

Michal tawicki
Ul. Kasztanowa 10
83-304 Przodkowo

1

2

3.

w.

67,43 pkt

Firma Uslugowa START
Barbara Formella

94,00 pkt

ul. Pilsudskiego 15A
83-300 Kartu
o5 rodek Szkolenia Kierowc6w,,pHlLlpp,,
Emilia Philipp 83-300 Kartuzy
ul. Majkowskiego 16

tej. .sytuacii mozliwe

iest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania

indywidualnego z wybranq lnstytucjq szkoleniowq.

87,98 pkt

i

finansowania koszt6w szkotenia

Powiatowy Urrid Pracyw Kartuza(h
ul. M(<iwoia ll 4, 83-300 Kartuzy, rel. 58 694 09

OO,

fax: 58 618 42

l9
http://kartuzy.pra<a-gov.pt

