
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 Gmina Ożarów Mazowiecki 

Nazwa Zamawiającego Gmina Ożarów Mazowiecki 

Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 

Priorytet IV – Przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną, 

Działanie 4.3. – Redukcja zanieczyszczeń 

powietrza, 

Poddziałanie 4.3.1. – Ograniczanie 

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej. 

Nazwa i numer projektu Poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarów 

Mazowiecki 

RPMA.04.03.01-14-c828/19 

1 

Nazwa i numer zamówienia Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym 

rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na 

kotły gazowe i na biomasę, przeznaczonych dla 

gospodarstw domowych znajdujących się na 

terenie gminy Ożarów Mazowiecki w ramach 

„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 

Ożarów Mazowiecki na rok 2019” 

RZP.271.28.2019 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 

04.06.2019 r. 

Termin kontroli  13 – 16 września 2022 r.; 11 – 14 października 

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 Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym 

rozruchem kotłów grzewczych, przeznaczonych 

dla gospodarstw domowych znajdujących się na 

terenie gminy Ożarów Mazowiecki, w ramach 

„Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy 

Ożarów Mazowiecki na rok 2020” 

RZP.271.2.2020 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony 

24.01.2020 r. 

Termin kontroli  13 – 16 września 2022 r.; 11 – 14 października 

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 Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym 

rozruchem kotłów grzewczych, z podziałem na 

kotły gazowe i na biomasę, przeznaczonych dla 

gospodarstw domowych znajdujących się na 

terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach 

„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 

Ożarów Mazowiecki - edycja 2021” 

RZP.271.29.2021 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy 

09.06.2021 r. 

Termin kontroli  13 – 16 września 2022 r.; 11 – 14 października 

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 Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym 

rozruchem kotłów grzewczych z podziałem na 

kotły gazowe i na biomasę przeznaczonych dla 

gospodarstw domowych znajdujących się na 

terenie Gminy Ożarów Maz. 

RZP.271.29.2022 

Tryb i termin wszczęcia postępowania Tryb podstawowy 

10.05.2022 r. 

Termin kontroli  13 – 16 września 2022 r.; 11 – 14 października 

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 


