
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 Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 

Nazwa Zamawiającego Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 

Nazwa i numer projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element 
szerszego działania rewitalizacyjnego” 
RPMA.06.02.00-14-9756/17 

1 

Nazwa i numer zamówienia Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego 
działania rewitalizacyjnego – osiedle Centrum 
ZP.271.1.7.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 16.03.2020 r. 

Termin kontroli  21.04.2021 r. – 07.05.2021 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 Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego 
działania rewitalizacyjnego – osiedle Centrum  
WPI.271.1.10.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 17.04.2020 r. 

Termin kontroli  21.04.2021 r. – 07.05.2021 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 Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót 
budowlanych polegających na odnowie tkanki 
mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki  
WPI.272.2.2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 17.01.2019 r. 

Termin kontroli  21.04.2021 r. – 07.05.2021 r. 

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

NIE 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 

Nie dotyczy 



 

 

 

 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

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

Nie dotyczy 

4  

Nazwa i numer zamówienia Sprawowanie kompleksowego wielobranżowego 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji 
pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element 
szerszego działania rewitalizacyjnego 
ZP.271.1.11.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 27.04.2020 r. 

Termin kontroli  21.04.2021 r. – 07.05.2021 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 

5 

Nazwa i numer zamówienia Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego 
działania rewitalizacyjnego – osiedle Modlin 
Twierdza etap I – remont dachu i wykonanie 
węzła c.o. 
WPI.271.1.16.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 23.07.2020 r. 

Termin kontroli  21.04.2021 r. – 07.05.2021 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 


