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artystycznych
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH
Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm.
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie
zasad udzielania zamówień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu
niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto,
zaprasza
instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do
składania
ofert
na
organizację
szkolenia
w
zakresie:
Nazwa szkolenia Kurs cukierniczy – wypiek ciast i tortów artystycznych
Ilość
osób:
1
Numer
sprawy:
PZ.5362.87.ŻM.2018
W przypadku
kierowanych

napływu kolejnych
może

wniosków
ulec

na

szkolenia, ilość
zmianie.

osób

Oferty szkoleniowe wraz z poniższymi załącznikami należy składać do dnia
31.10.2018r. (liczy się data wpływu do tut. Urzędu) w Powiatowym Urzędu Pracy
w Przemyślu,
ul.
Katedralna
5,
pok.
46
–
sekretariat.
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w
trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy
dokonywaniu
oceny.
Oferty niezgodne z przedmiotem zamówienia, złożone po terminie, e-mailem lub
niekompletne
nie
będą
podlegały
ocenie.
Prawidłowo złożone oferty szkoleniowe zostaną ocenione zgodnie z Zarządzeniem nr
17/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 maja
2014r. w sprawie ustalenia Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do
przeprowadzenia
szkolenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
24.10.2018 r. - MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
https://przemysl.praca.gov.pl/zapytania-oferowe/?p_auth=Ccj4xGcU&p_p_id=101_INSTANCE_8OVNqMwDXOwO&p_p_lifecycle=1&p_p_state=e...
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05.11.2018 r. - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W przypadku pytań prosimy o
szkolenia@przemysl.praca.gov.pl

kontakt

tel.

16 676-09-19

lub

e-mail:
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