
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 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa 

Nazwa Zamawiającego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 
Priorytet I – Wykorzystanie działalności badawczo-
rozwojowej w gospodarce 
Działanie 1.1. – Działalność badawczo-rozwojowa 
jednostek naukowych 

Nazwa i numer projektu „Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i 
Satelitarnych” 
RPMA.01.01.00-14-d807/20-00. 

1.Nazwa i numer zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 
budynku biurowo - laboratoryjnego N” 
AZLZ.26.5.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony  
31.01.2020 r. 

Termin kontroli  25 maja – 10 czerwca 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 „Rozbudowa budynku biurowo-laboratoryjnego na 
terenie dz. ew. 2 z obrębu 2-06-04 w ramach 
projektu pn. „Centrum Laboratoryjne Napędów 
Rakietowych i Satelitarnych”  
AZLZ.26.166.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony  
30.04.2021 r. 

Termin kontroli  25 maja – 10 czerwca 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 „Nadzór inwestorski, wsparcie 
konsultingowe/doradztwo/w związku z realizacją 
rozbudowy budynku biurowo-laboratoryjnego” 
AZLZ.26.332.2021 



Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonej przez Instytucję Zarządzają Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

 

 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy 
Pzp) 
14.06.2021 r. 

Termin kontroli  25 maja – 10 czerwca 2022 r. 

Czy stwierdzono nieprawidłowości w 
kontrolowanym postępowaniu? (TAK/NIE)  

TAK 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze 
wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (jeśli 
dotyczy) 

Art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ 
na wynik postępowania? (JEŚLI DOTYCZY) 

TAK 

4. Nazwa i numer zamówienia „Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z ich 
montażem” 
AZLZ.26.749.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony (art. 132 -139 ustawy Pzp) 
30.12.2021 r. 

Termin kontroli  25 maja – 10 czerwca 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 


