
 

 

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 Województwo Mazowieckie 

Nazwa Zamawiającego Województwo Mazowieckie 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 

(RPO WM 2014-2020) 

Nazwa i numer projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-
administracji i geoinformacji (Projekt ASI); nr wniosku o 

dofinansowanie:  RPMA.02.01.01-14-2177/15 

1 

Nazwa i numer zamówienia „ Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, 
opracowanie i wdrożenie 3 systemów dziedzinowych, 
zapewnienie Zamawiającemu puli roboczogodzin na 

prace zlecane oraz udzielenie Zamawiającemu wsparcia 
technicznego w ramach projektu „Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-
administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”,  

sygnatura postępowania:  CG.ZP.U.272.7.2021.AS 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania:  opublikowano w dniu 7 

kwietnia 2021 r. 

Termin kontroli  19 kwietnia – 6 maja, 19, 23, 24 maja, 25 – 27 lipca 
 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 
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Nazwa i numer zamówienia „Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich 

publikacji, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i 
geoinformacji” — Projekt ASI, współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 — dla Powiatów: Otwockiego, Płockiego, 

Pruszkowskiego, Pułtuskiego, Sokołowskiego, 
Szydłowieckiego, Warszawskiego Zachodniego, 

Żyrardowskiego i Miasta Radomia – tura X”, 
 sygnatura postępowania:  CG-R-1V.ZP.U.272.9.2021.LB 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 22 kwietnia 2021 r. (data 

przekazania ogłoszenia do DUUE) 

Termin kontroli  19 kwietnia – 6 maja, 19, 23, 24 maja, 25 – 27 lipca 



 

 

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 
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Nazwa i numer zamówienia „Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na 
cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu 

ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne 
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-
administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla 

Gminy Miasta Radomia oraz Powiatów: Płockiego, 
Pruszkowskiego, Pułtuskiego, Sokołowskiego, 

Żyrardowskiego – tura X”,  
sygnatura postępowania:  CG-R-IV.ZP.U.272.55.2021.AR 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 18 sierpnia 2021 r. (data 

przekazania ogłoszenia do DUUE) 

Termin kontroli 19 kwietnia – 6 maja, 19, 23, 24 maja, 25 – 27 lipca 
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 „Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich 

publikacji, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i 
geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Białobrzeskiego, 
Ostrołęckiego, Szydłowieckiego, Wyszkowskiego i 

Wołomińskiego - tura XI”, sygnatura postępowania: CG-
R-IV.ZP.U.272.16.2021.MK 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 19 maja 2021 r. (data 

przekazania ogłoszenia) 

Termin kontroli 19 kwietnia – 6 maja, 19, 23, 24 maja, 25 – 27 lipca 
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 
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Nazwa i numer zamówienia „Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich 

publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i 
geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 – dla Powiatu Radomskiego - tura 

XII”, 
 sygnatura postępowania: CG-R-IV.ZP.U.272.45.2021.AP 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 30 lipiec 2021 r. (data 

przekazania pierwotnego ogłoszenia) 

Termin kontroli 19 kwietnia – 6 maja, 19, 23, 24 maja, 25 – 27 lipca 
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 
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Nazwa i numer zamówienia „ Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich 

publikacji”, (Projekt ASI) - Tura XIII”, sygnatura 

postępowania: CG-R-IV.ZP.U.272.72.2021.MK 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 
data wszczęcia postępowania: 8 październik 2021 r. 

(data przekazania ogłoszenia) 

Termin kontroli 19 kwietnia – 6 maja, 19, 23, 24 maja, 25 – 27 lipca 
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 


