
 

Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonej przez Instytucję Zarządzają Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Gmina Miasto Radom/Urząd Miasta Radom 

Nazwa Zamawiającego Zamówienie nr 1 i 2. Gmina Miasto Radom. 
Zamówienie numer 3. Centrum Usług Wspólnych 
Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, działające w 
imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia. 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Nazwa i numer projektu „Przyjazny Dom”,  nr RPMA.09.02.01-14-A700/18 

1 

Nazwa i numer zamówienia Postępowanie na wyłonienie wykonawcy świadczenia 
usługi cateringu dla 30 uczestników Dziennego Domu 
Pomocy przy ul. Wyścigowej 16 w Radomiu. 
Znak sprawy: BZP.271.1.502.2019.PF; 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Postępowanie  przeprowadzone  na podstawie art. 
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. Termin wszczęcia 
postępowania – 12.08.2019 r. poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej pod nr. 
BZP.271.1.502.2019.PF. 

Termin kontroli  09 - 12.02.2021 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

NIE 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

NIE DOTYCZY 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

NIE DOTYCZY 

2 

Nazwa i numer zamówienia Przetarg na dostawę urządzeń komputerowych (tj. 
laptopa z oprogramowaniem systemowym – 1 szt., 
zestawów komputerowych (stacjonarnych) z 
oprogramowaniem systemowym – 2 szt., urządzenia 
wielofunkcyjnego – 1 szt. oraz pamięci USB 
(pendrive) – 2 szt.) w ramach projektu „Przyjazny 
Dom”. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg  nieograniczony, zgodnie z przepisami art. 
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. Termin wszczęcia 
postępowania –  27.09.2019 r.  poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych  nr ogłoszenia 602514-N-2019. 

Termin kontroli  09 - 12.02.2021 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

NIE 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

NIE DOTYCZY 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

NIE DOTYCZY 

3  

Nazwa i numer zamówienia Przetarg na  roboty budowlane w zakresie przebudowy 
i przystosowania części pomieszczeń w budynku DPS 



 

 

Weterana Walki i Pracy na potrzeby utworzenia 
Dziennego Domu Pomocy w ramach realizacji projektu  
„Przyjazny Dom”. Przedmiot zamówienia obejmuje 
wykonanie dwóch zadań: 
Zadanie I pn. Przebudowa części pomieszczeń w 
budynku DPS (zakres prac zadania I nie jest rozliczany 
w projekcie). 
Zadanie II pn. Przystosowanie części pomieszczeń w 
budynku DPS (zakres prac zadania II jest częściowo 
rozliczana w projekcie). 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty 
budowlane o wartości szacunkowej przekraczającej 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty o której 
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych, natomiast nie 
przekraczającej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  Termin 
wszczęcia postępowania –  04.06.2019 r.  poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych  nr ogłoszenia  pod nr 552023-N-2019. 

Termin kontroli  09 - 12.02.2021 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE) 

NIE 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 

wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 

dotyczy) 

NIE DOTYCZY 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 

na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

NIE DOTYCZY 


