
 
 

 
Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Gmina Wieliszew 

Nazwa Zamawiającego Gmina Wieliszew;  Miasto Zielonka, Gmina Radzymin 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Nazwa i numer projektu E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom  
RPMA.02.01.01-14-1836/15 

1 

Nazwa i numer zamówienia Zakup oprogramowania oraz sprzętu 
komputerowego dla uruchomienia e-usług w Gminie 
Wieliszew oraz w Mieście Zielonka w ramach 
projektu „E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom 
nr postępowania  ZZP.271.1.9.2019.PR 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
Ogłoszenie przekazane do UPUE w dniu 08.04.2019 
r. opublikowane w dniu 11.04.2019 r. 

Termin kontroli  03-17 luty 2021 r. oraz 04-28 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

2 

Nazwa i numer zamówienia Zakup i wdrożenie systemu e-przedszkola wraz z 
rekrutacją w Gminie Wieliszew oraz Mieście Zielonka 
w ramach projektu „E-urząd – urząd przyjazny 
mieszkańcom  
Nr. zamówienia  ZZP.271.4.25.2019.PR 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
BZP 29.11.2019 r. 

Termin kontroli  03-17 luty 2021 r. oraz 04-28 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

3 

Nazwa i numer zamówienia Budowa instalacji teleinformatycznej z wydzieloną 
siecią elektryczną i budowa serwerowni z 
niezbędnym wyposażeniem na potrzeby projektu „e-
urząd – urząd przyjazny mieszkańcom 
Nr zamówienia  ZZP.271.1.11.2020.PR 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 



 
 

 
 

 

BZP 21.08.2020 r. 

Termin kontroli  03-17 luty 2021 r. oraz 04-28 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

4 

Nazwa i numer zamówienia Budowa instalacji teleinformatycznej z wydzieloną 
siecią elektryczną i budowa serwerowni z 
niezbędnym wyposażeniem na potrzeby projektu „e-
urząd – urząd przyjazny mieszkańcom 
Nr zamówienia  ZZP.271.1.4.2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
Ogłoszenie zostało przekazane do UPUE w dniu 
22.01.2019 r. opublikowane w dniu 24.01.2019 r. 

Termin kontroli  03-17 luty 2021 r. oraz 04-28 maja 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) 

Nd 

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

Nd 

5 

Nazwa i numer zamówienia Budowa sieci komputerowych Wi-Fi oraz LAN w 
systemie zaprojektuj i wybuduj w budynkach Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz 3 w Zielonce 
Nr zamówienia  WIZ.ZP.2712.60.2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
BZP 16.12.2019 r. 

Termin kontroli  03-17 luty 2021 r. oraz 04-28 maja 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) 

Nd 

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

Nd 


