
 

 

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 Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Nazwa Zamawiającego Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Nazwa i numer projektu „Wzrost jakości i dostępności kształcenia (e-
potencjału) przy wykorzystaniu TIK do obsługi 
procesów związanych z edukacją w 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku",  
RPMA.02.01.01-14-6609/16 

1 

Nazwa i numer zamówienia „ Budowa systemu informatycznego PWSZ w 
Płocku wraz z wdrożeniem e-usług publicznych” 
Nr zamówienia: DA/MB/232/18/2018 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie przekazane do UPUE w dniu 
09.04.2018 r. i opublikowane w Dz. U. U. E. w 
dn. 13.04.2018 r. 

Termin kontroli  20-29.10.2021 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 „ Budowa systemu informatycznego PWSZ w 
Płocku wraz z wdrożeniem e-usług publicznych” 
Nr zamówienia:  DA/PM/232/61/2018 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Wolna ręka. 
Zaproszenie do negocjacji z dnia 30.10.2018 r. 

Termin kontroli  20-29.10.2021 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 „ Dostawa sprzętu komputerowego oraz 
akcesoriów komputerowych na potrzeby 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Płocku” 
Nr zamówienia:  DA.ER.232.47.2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
05.07.2019 r. – publikacja ogłoszenia w BZP 

Termin kontroli  20-29.10.2021 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 

4  

Nazwa i numer zamówienia „ Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” 
Nr zamówienia:  DA.MB.232.11.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
03.03.2020 r. – publikacja ogłoszenia w BZP 

Termin kontroli  20-29.10.2021 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 


