
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 Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT 

Nazwa Zamawiającego Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT 

Nazwa programu operacyjnego RPO WM 

Nazwa i numer projektu 
  

Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów/ 
RPMA.01.01.00-14-8412/17 

1 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa rejestratora danych wyposażonego w minimum 72 kanały 
analogowe, wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem do 
jego obsługi, instalacja oraz przeszkolenie z obsługi pracowników 
Zamawiającego na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego 
Instytutu Motoryzacji 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony / 09.09.2020 

Termin kontroli  12-28 stycznia 2022 

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 Dostawa doposażenia komory do badań kompatybilności 
elektromagnetycznej w Laboratorium Elektroniki i Akustyki wraz z 
niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, instalacja oraz 
instruktaż z obsługi pracowników Zamawiającego na potrzeby Sieci 
Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony / 23.10.2020 

Termin kontroli  12-28 stycznia 2022 

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 komory klimatycznej przeznaczonej do współpracy ze stanowiskiem 
wibracyjnym MAST, z możliwością autonomicznego działania wraz z 
niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem do jej obsługi, instalacja 
oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi dla pracowników zamawiającego 
na potrzeby Sieci Badawczej  
Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony / 22.12.2020 

Termin kontroli  12-28 stycznia 2022 

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 doposażenia infrastruktury badawczo-pomiarowej w Laboratorium 
Bezpieczeństwa Pojazdów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i 
oprzyrządowaniem do jej obsługi, instalacja oraz przeprowadzenie 
instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego na potrzeby Sieci 
Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z podziałem 
na dwie części: 

 Część nr 1-kompletny manekin antropomorficzny dziecka serii 
Q10 lub równoważny, zgodny z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 129 – 
1 kpl, 
Część nr 2-zestaw do analizy kinematograficznej zjawisk szybkozmiennych – 
1 kpl. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania przetarg nieograniczony / 28.12.2020 

Termin kontroli  12-28 stycznia 2022 

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  


