
 

 

Instytucja Kontrolująca  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych 

Nazwa kontrolowanego podmiotu Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
Nazwa Zamawiającego Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 
Nazwa i numer projektu RPMA.01.01.00-14-9841/17 
1 
Nazwa i numer zamówienia Dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu 

urządzeń do badań wytrzymałościowych 
kompozytów. 2020/S 043-101208. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 2 marca 2020 r. 
Termin kontroli  10 – 20 maja 2022 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 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie 

nowego, nieużywanego, pochodzącego z 
bieżącej produkcji 2020 roku elementu 
stanowiska - zautomatyzowanego systemu 
dozującego płynne materiały techniczne o 
szerokim zakresie lepkości. 2020/S 086-204776. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 16.06.2020 r. 
Termin kontroli  10 – 20 maja 2022 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 do siedziby Zamawiającego fabrycznie 
nowego, nieużywanego, pochodzącego z 
bieżącej produkcji 2020 roku kompletnego 
skanującego wibrometru laserowego 1D. 
2020/S 136-334184 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 16.07.2020 r. 
Termin kontroli  10 – 20 maja 2022 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 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie 
nowego, nieużywanego, pochodzącego z 
bieżącej produkcji 2020 roku, dwuzakresowego 
układu do obserwacji w technice 
interferometrii. 575526-N-2020. 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 18.08.2020 r. 
Termin kontroli  10 – 20 maja 2022 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 Dostawa do siedziby Zamawiającego 
komponentów do pomiarów optycznych dla 
czujników FBG.  

Tryb i termin wszczęcia postępowania Zamówienie z wolnej ręki, 16.09.2020 r. 
Termin kontroli  10 – 20 maja 2022 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 

6  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie 
nowej, nieużywanej, pochodzącej z bieżącej 
produkcji 2020 roku aparatury pomiarowej dla 
czujników piezoelektrycznych 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Zamówienie z wolnej ręki, 21 grudnia 2020 r. 
Termin kontroli  10 – 20 maja 2022 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 

7  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i numer zamówienia Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie 
nowego, nieużywanego, pochodzącego z 
bieżącej produkcji do stymulacji i analizy 
obwodów mikrofalowych. 760965-N-2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 04.12.2020 r. 
Termin kontroli  10 – 20 maja 2022 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 

8  

Nazwa i numer zamówienia Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie 
nowej, nieużywanej, pochodzącej z bieżącej 
produkcji, komory bezodbiciowej. 2020/S 219-
537130 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony, 10.11.2020 r. 

Termin kontroli  10 – 20 maja 2022 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 


