
 

 

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 Miasto Węgrów 

Nazwa Zamawiającego Miasto Węgrów 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 

Nazwa i numer projektu „ Zagospodarowanie dawnego browaru 
przyklasztornego do nowych funkcji usługowo - 
gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem 
Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych 
form aktywności",  
RPMA.06.02.00-14-8329/17 

1 

Nazwa i numer zamówienia „Przebudowa i remont chodników w mieście 
Węgrów” 
Nr zamówienia: FE.271.11.2.2013 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 
w BZP z dnia 24.09.2013 r. pod numerem 
387072-2013 

Termin kontroli  28.06-08.07.2022 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 „Wykonanie zadań drogowych w mieście 
Węgrów” 
Nr zamówienia: FE.271.1.3.2015 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 
w  BZP z dnia 06.05.2015 r. pod numerem 
201224-2015 

Termin kontroli  28.06-08.07.2022 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 „Wykonanie zadań drogowych w mieście 
Węgrów 2016” 
Nr zamówienia: FE.271.1.2.2.2016 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 



 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 
w  BZP z dnia 05.04.2016 r. pod numerem 
77934-2016 

Termin kontroli  28.06-08.07.2022 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 

4 

Nazwa i numer zamówienia „Opracowanie dokumentacji projektowej będącej 
szczegółowym opracowaniem pracy 
konkursowej na koncepcję architektoniczną 
budynków Browaru i Manufaktury w Węgrowie” 
Nr zamówienia: FE.271.1.5.2018 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 
w  BZP z dnia 06.04.2018 r. pod numerem 
500074754-N-2018 

Termin kontroli  28.06-08.07.2022 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 „Zagospodarowanie dawnego browaru 
przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-
gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem 
Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych 
form aktywności – cz. I Browar” 
Nr zamówienia: FEiZP.271.1.7.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 
w  BZP z dnia 17.08.2021 r. pod numerem 
2021/BZP00151481/01 

Termin kontroli  28.06-08.07.2022 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 „Zagospodarowanie dawnego browaru 
przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-
gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem 
Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych 
form aktywności - cz. II PARK” 
Nr zamówienia: FEiZP.271.1.11.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy. 



 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 
w  BZP z dnia 22.12.2021 r. pod numerem  
2021/BZP 00327126/01 

Termin kontroli  28.06-08.07.2022 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 „Pełnienie wielobranżowego nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem: 
Zagospodarowanie Parku im. Armii Krajowej na 
potrzeby różnych form aktywności” 
Nr zamówienia: FEiZP.271.1.1.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 
w  BZP z dnia 31.01.2022 r. pod numerem 
2022/BZP 00041448/01 

Termin kontroli  28.06-08.07.2022 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 


