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Dot. projektu nr 044H/16
Egzemp1arz nr

INFORMACJA POKONTROLNA
Nazwa jednostki kontroiowanej: Gliwice -» Miasto na prawach powiatu
Tytu!

projektu:

Nowy uc2:e1'1-

nowoczesna

pracownia-110wat01‘ski

pracownik

-

1‘02.W6j

i11f1'astruktu1'y edukacji zawodowej W Centrum Ksztalcenia Praktycznego GCE W Gliwicach
Nr umowy 0 doﬁnansowaniez UDA»RPSL.12.02.01-24-0441-1/16-00
Podstawa prawna do przcprowadzenia kontroliz
1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy Z dnia 1 1 lipca 2014 1'. 0 zasadach realizacji programéw W zakresie
polityki spéjnos'ci ﬁnansowanycll W perspektywie ﬁuansowej 2014 — 2020 (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 1:, poz. 1460 Z péin. zm. - dalej ,,ustaWa Wch"oZeni0Wa”),
2. § 17 Umowy nr UDA—RPSL.12.02.01-24-044H/16-00 z 21 g1'L1d11ia

2016 1'. W sprawie

doﬁnansowania projektu pn. Nowy uczeﬂ- nowoczesrva pracownia-nowalors/c1' pracowirilc ~
r0zw(j,f ilqﬁrrs/ru/crz1ry edukacji zawodowej w Cemrznn Kszraicenia Pmklycznego GCE
W Giiwicach

Rodzaj kontroliz
- W tralccie realizacji pr0_]'ektu
Tryb kontroli:
- pianowa

1- 5lii%§1.Z¢$P§>1."1<0nt1‘0lu.ia99g<>=

I1nu;
' 1'inazwisk0
Mjg11a1Ja11uc11ta

1
Stanowisko siuibowe
I Starszy specjaiista

-Pﬂu1inﬂ I<=1r01'1

I G-1<5W11y Spﬁcjﬂlistﬂ

| Funlccjawzespolekontroluiqcym
_
I I<1BI'0}YV1111gZ€5pO1l.11§O11T1101E1j§g§g0

.Cz'i <>11<-=1<. .Z.¢§12919,L<9,l3£4‘9111ja<>¢g9.0, 2

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 30.06.2017 roku do 04.08.2017 roku
Kontrola W siedzibie IZ RPO (analiza cI0kumentacji):
~ e—1nai1 z dnia 12.07.2017 rolm
(konto mjanuchta@s1askie.p1) z pro ébq 0
dodatkowych wyjaénieﬁ oraz dokumentéw dot. 1<0nt1'010Waneg0 postfgpowania.
- e~mai1 Beneﬁcjenta z dnia 17.07.2017 roku (lconto bnn@um.g1iWice.p1)
dodatkowych Wyjas'nieﬁ i dolculnentéw.
- e-mail Z dnia 18.07.2017 roku (konto mjanuchta@s1askie.p1) 2. proébq 0
dodatkowych Wyjashieﬁ oraz dokmnentéw dot. kontrolowanego postegpowania.
— e~mai1 Beneﬁcjenta 2 dnia 19.07.2017 roku (kouto bnn@um.g1iWice.p1)
dodatkowych wyjaénieﬁ i dolcumentéw.
- e-mail z dnia 25.07.2017 roku (konto mjan1.1chta@s1as1<ie.p1) Z proébz; 0
dodatkowych wyjaénieli oraz dokumentéw dot. kontrolowanego postqpowania.
— c-mail Beneﬁcjenta z dnia 26.07.2017 roku (konto czyzeWska_m@u1n,g1iWice.p1
przedluienie terminu zlozenia dodatkowych dokumentéw oraz Wyj aénieli

przekazanie
przekazanie
pI‘ZE:k€1Z£lI1iC
przekazallie

przekazanie
) — p1'0éba 0
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- e-mail z dnia 26.07.2017 roku (konto n1jzu1uc11ta@s1askie.p1) — zgoda na przedluzenie terminu
z-lozenia clodatkowych Wyjas'nie1‘a i d0kun1entéw.
- e~1nai1 Beneﬁcjenta 2 dnia 31.07.2017 roku
(konto czyzeWska_1n@un1.g1iWice.p1 ) —
przed10Zcnie d0dat1<0Wyc11 Wyj as§nie1'1 i dokumentéw.
- e-mail Beneﬁcjenta z dnia 02.08.2017 roku
(konto c:zyzeWs1caWm@um.g1iWice.p1 ) ~
przediozenie dodatkowego dokumentu.
- e-mail Bene"ﬁcjenta z dnia 04.08.2017 roku
(lconto czyzeWs1<a_m@un1.g1iwice.p1 ) p1'zed10Zen1'e clodatkowego dokmnentu.
3. Micjsce przeprowadzenia kontroliz Siedziba IZ RPO WSL
4. Zakres oraz przcdmiot kontroli:
Ocena zgodnoéci Wykorzystania :~‘§1"0dk6W ﬁnansowych z za1<1'esc1n 0kreé1011y1n W Umowie
W sprawie d0f1na11s0Wa11ia projektu.
Opis skontrolowanych proceséw:
Zgodnoéé postgpowaﬁ W zalcresie zaméwieﬁ Z przepisami prawa krajowego i Wspélnotowego,

5. Opis stwicrdzonego W wyniku kontroli stanu faktycznegoz
5.1 Zaméwienia
W ramach prowadzonej kontroii zWe1yﬁk0wa110 jedno postcgpowanie z1'ea1iz0wa11e na podstawie
zasady konkurencyjnoéci, 0 ktérej mowa W sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwaliﬁkowalnoéci
wydatkéw W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Spéjnoéci na lata 2014-2020.
5.1.1
Nazwa i przedmiot zaméwienia: Wykonanie projekru budowlmzego wykomlwczego przebudowy
budynlm Imli magazynowej na zespdl pomieszczeli rlydaktycznycll wraz 2.’ zapleczem
w G0'rn0s’lqskim Centrzmz Edulmcyjnym w Gliwicach
Rodzaj zmnéwienia." uslugi
Numer zaméwienia 11£1C1E111yp1‘Z6Z Zalnawiajqcego.‘ nie dotyczy

Numer 0g-loszenia oraz data publilcacji: Opublikowano w Bnzie Konlmrerzcgyhoéci pod numerem
1027462 w (Iniu 29. 03.201 7 roku.
Szacunkowa Wa1't0s'é ZE11T10W1E111E1.' 70 000,00 PLNne1‘t0,
Umowa 2 wykonawcq (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartoéé brutto): Umowa
nr 4/201 7 z 4 maja 20] 7 roku, B:-us, Lachowicz — Pr0jelctanci,' Ma:~ci11 Brus, Pnwel Lachowicz,
nl. Wolnoici 345 A, 41-800 Zabrze, cena brutto 90 405,00 PLN.
5.1.1.21
IZ RPO WSL nie wnosi uwag do przechniotowego zaméwienia.
6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikajqce z przeprowadzonej kontroliz
Wynik kontroliz bez zastrzeieﬁ
Pouczcniez
Kierom--v11iic01-vijedn0.s'I/ci lc0m‘r0i0wam{j pr:_1».s'lugz.gje prawo do zgl0.s'zem'a, i1(Ipf.§I7'?l'(: uzasadnionyc/1
sastrzeéeﬁ do usrczleri zcnvmlych 1-1» :'1:gf0rmc:cjz' p0lc0mr0l'I1r?_/l w /erminie I4 dni 0d dnia olrzymania
2/3
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irg/b/wvcrcjji polconti-'0lne_]' zgodnie 2 arr. 25 zrsl. 2 uslawy wdro2eni0we_]'. Zgl0.s':em'e zastrzezezi
dot)/czqcyc/1

I'Hf0rmcIc_'ji

p0Fc0m’1'0l11e_j

przyslzrgzgje

Kz'e1'0wm'k0w1' jedr10.s'1/zi

k0nfr0l0wam;{]'

jednorazowo (tzn. tyllco rnz (Ha danej komroli).
Zasfrteienia wniesio/1e p0 zqJi_1/wie 14 dni 00’ dafy Olrzymcmia izqformaqji p0/c0m‘r'0lnej nie begdq
rozpcrtrywane przez [Z RPU WSL.

Nieodes/ante ]J0cz§rJz'sanq]' 1'1-qf0r'rnac_jz' p0/c0nl1'0lm{j w lerminie jest rriwnoznaczne z 0a'n-zowcg jej
p0dp1'scmia.
W pl‘Z_}/])Cld](Il :i0:."em'n' przez Be11e_ﬁcj,fenfa :as2‘rze:"e1i do i:@f0r'n"zacji pokontrolnej sp0rzqd_=:ana

zosmje osmieczna frqformacja pokonlrolna, kl0'ra zmviera .s'mn01»1/i.s'/co [Z RPO WSL, wobec ictdre_/'
nie przyslzrgzgje mo:/it-1>0.s‘c" z-loienia zaslrzezieli zgodnie z art. 25 usr. 11 usrawy wdr0:*em'0wej.
P0dpisy_cz1_0;1kc3w Z6§pp1u%gO11J1‘O1L1jE}C6gO

Podpis 1<’_ie1'0Wni1<a jednostki kontmlowanej
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lnfor-maaj/'u pokonlro/nu zoslala spm-zqdsona w cl'\1-'r5c/1 egzemp/mtac/1, /20 jeclnym dfa [nsiytmji Zar:(_rd:q/'(_zc¢f/
RPO 1-1/SL 1'jec1/10.s't/cf /c0:1r:'0101va::n{}'.
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