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Kartuzy, dnia 10.10.2017 r

Wszystkie lnstytucie szkoleniowe
biorAce udzial w postepowaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dot. postgpowania prowadzonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Prawo iazdy kat
B+E dot. (zapylania ofertowego NR 61/522017) w ramach Srodk6w Funduszu Pracy.

Dzialajqc w oparciu o,,Zasady oraz kryteria wyboru lnstytucji Szkoleniowych do przeprowadzenia
szkolei osob bezrobotnych i innych os6b uprawnionych w Powiatowym Uiedzie Pracy w Kartuzach"
przylete Zarzqdzeniem N 2112015 z p62n. zm. Dyrektora PUP Kartuzy, zawiadamiamy, 2e w
prowadzonvm postepowan iu za na ikorzvstnieisza zostala uznana ofeia zlozona orzez

Firma Uslugowa START
Barbara Formella

ul. Pitsudskiego 15A
83-300 Kartuzy
Cena oferty: 1180,00 zl (slownie: jeden tysiqc sto osiemdziesiEt zlotych 00/100)
Uzasadnien ie w vboru ofertv

Oferta uznana za na.ikozystniejszq uzyskala najwyzszE liczbQ punktow, zgodnie z kryteriami
zastosowanymi w postepowaniu:

-

Koszt szkolenia-max 60 pkt.
Doswiadczenie lnstytucji Szkoleniowej w realizacji szkolei z obszaru zleconego szkolenia - max 5 pkt.
Certyfikaty jakosci uslug posiadane przez lnstytucje Szkoleniowq - max. 6 pkt
Dostosowanie kwalifikacji idoswiadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia - max 19 pkt.
Dostosowanie wyposa2enia dydaktycznego i pomieszczei do potrzeb szkolenia - max. 10 pkl.
Razem - 100 pkt.
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Nazwa i adres lnstytucji szkoleniowej

Centrum Szkolenia Kierowc6w,,RONDO-BlS"
Wysocka Wieslawa
UI, D browskie o 6d, 84-230 Rumia
O6rodek Szkolenia Kierowc6w MICHAL
Michal Lawicki
[J l. Kasztanowa 10
83-304 Przodkowo
Firma Uslugowa START
Barbara Formella
ul. Pilsudskiego 'l5A
83-300 Kartuzy
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Liczba uzyskanych
punkt6w
83.00 pkt

81,46 pkt

88,00 pkt

W tej sytuacji moiliwe jest zawarcie umowy w sprawie zorganizowania i finansowania koszlow

szkolenia

indywidualnego z wybranq lnstytucjq szkoleniowe.
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Powiatowy Urzqd Pra<y w Kartuza(h
ul. Miciwoja ll 4, 83-300 Kartuzy, tel. 58 694 09 00, fax: 58 618 42
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