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Pr.I.342-15/2006 
 

 

O g ł o s z e n i e 
 

 

 

                W związku z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 
z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu uprzejmie informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  przeprowadzenie  szkolenia  językowego  w  ramach  projektu 
„Aktywność Twoją Szansą” działanie 1.3 SPO RZL 2004 – 2006 do realizacji: 
zadania nr 1 na szkolenie językowe - język angielski Gr.0. została wybrana oferta złożona przez: 

Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju 

Jakub Michałowski 

60-765 Poznań

 ul. Berwińskiego 3/4 
przedstawiająca cenę za jedną godzinę lekcyjną 57,40 zł uzyskując max ilość punktów - 10. 

zadania nr 2 na szkolenie językowe - język angielski Gr.1. została wybrana oferta złożona przez: 

Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

60-765 Poznań

ul. Berwińskiego 3/4 
przedstawiająca cenę za jedną godzinę lekcyjną 57,40 zł i uzyskując max ilość punktów - 10. 

zadania nr 3 na szkolenie językowe - język niemiecki Gr.0. została wybrana oferta złożona przez: 

Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju 

Jakub Michałowski

60-765 Poznań

ul. Berwińskiego 3/4 
przedstawiająca cenę za jedną godzinę lekcyjną 57,40 zł i uzyskując max ilość punktów - 10.  

oraz na przeprowadzenie szkolenia językowego w ramach projektu „Twoja Szansa” działanie 1.2 SPO RZL 2004 – 
2006 do realizacji: 

zadania nr 4 na szkolenie językowe - język angielski Gr.0. została wybrana oferta złożona przez: 

Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Interia 

Tomasz Górski 

45-066 Opole 

ul. Reymonta 14 

przedstawiająca cenę za jedną godzinę lekcyjną 53,25 zł i uzyskując max ilość punktów - 10. 



zadania nr 5 na szkolenie językowe - język angielski Gr.1. została wybrana oferta złożona przez: 

Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Interia

Tomasz Górski

45-066 Opole

ul. Reymonta 14 
przedstawiająca cenę za jedną godzinę lekcyjną 53,25 zł i uzyskując max ilość punktów - 10. 

zadania nr 6 na szkolenie językowe - język niemiecki Gr.1. została wybrana oferta złożona przez: 

Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Interia

Tomasz Górski

45-066 Opole

ul. Reymonta 14 
przedstawiająca cenę za jedną godzinę lekcyjną 49,10 zł i uzyskując max ilość punktów - 10.
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