
 

 

Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonej przez 

Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Gmina Miasto Pruszków 

Nazwa Zamawiającego Gmina Miasto Pruszków 

Nazwa programu operacyjnego RPO WM 

Nazwa i numer projektu 
  

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w Pruszkowie/RPMA.04.02.00-14-5311/16 

1 

Nazwa i numer zamówienia Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. 
Obrońców Pokoju 44 w Pruszkowie 
 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy / 19.03.2021 

Termin kontroli  18.08 - 02.09, 27-28.10 oraz 17-18.11.2021 

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 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. 
Mostowej 6 w Pruszkowie 

 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy / 19.03.2021 

Termin kontroli  18.08 - 02.09, 27-28.10 oraz 17-18.11.2021 

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  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy 
Hubala 4 w Pruszkowie  
 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony / 09.02.2018 r.  
 

Termin kontroli  18.08 - 02.09, 27-28.10 oraz 17-18.11.2021 

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 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 1, ul. Hubala 3 
w Pruszkowie 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony / 18.03.2020 

Termin kontroli  18.08 - 02.09, 27-28.10 oraz 17-18.11.2021 

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 Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy 
ul. Obrońców Pokoju 44 w Pruszkowie 

 



 

 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony /  01.06.2020 

Termin kontroli  18.08 - 02.09, 27-28.10 oraz 17-18.11.2021 

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  

6  

Nazwa i numer zamówienia Wymiana instalacji c.o. i modernizacja węzła cieplnego w budynku 
Żłobka Miejskiego nr 1 przy Hubala 3 w Pruszkowie 
 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony/ 03.06.2019 

Termin kontroli  18.08 - 02.09, 27-28.10 oraz 17-18.11.2021 

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  


