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Dot. projektu nr 0228/15
Egzemplarz nr ./.1...

INFORMACJA POKONTROLNA
Nazwa jednostki kontrolowanejz Gliwice — Miasto na prawach powiatu
Tytul projektu: Powiatowy zaséb geodezyjny i kartograﬁczny miasta Gliwice - sklep on-line
Nr umowy/decyzji 0 doﬁnansowaniez UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
1.
Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji programéw W zakresie
polityki spéjnoéci ﬁnansowanych W perspektywie ﬁnansowej 2014 — 2020 (Dz.U.2016.217 tekst
jedno1ity- dalej ,,ustawa Wdr0Zeni0Wa”),
2.
§ 17 Umowy nr UDA-RPSL.O2.01.00-24-0228/15-00 z 07 lipca 2016 r. W sprawie
doﬁnansowania projektu pn. Powiatowy zaséb geodezyjny i kartograﬁczny miasta Gliwice - sklep
on-line.
Rodzaj kontroli:
- W trakcie realizacji projektu
Tryb kontroli:
- planowa
1. Sklad Zespolu Kontrolujgcegoz
Imie; i nazwisko
|
Stanowisko siuzbowe
Marcin Jandzioi
| Giéwny specjalista
Maigorzata Wencaiwek
I Gléwny specjalista

| Funkcja W zespole k0ntr01uja,cym
| Kierownik Zespoiu Kontrolujgcego
I Czionek Zespoiu Kontrolujqcego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 06 kwietnia do 09 maja 2017 r.
- Pismo 0 sygn. FR-RKPR.44.20.2.2017.MJ Z dnia 12 kwietnia 2017 r. z proébq 0 wyjaénienia W
zakresie udzielonego zaméwienia;
- Pismo Beneﬁcjenta 0 sygn. GE.042.1.2016 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (wpiyw pisma do Urzqdu
04 maja 2017 r.) przekazujqce dokumenty i wyjaénienia W zakresie udzielonego zaméwienia.
3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL
4. Zakres oraz przedmiot kontroli:
Ocena zgodnoéci wykorzystania érodkéw ﬁnansowych Z zakresem okreélonym W Umowie
W sprawie doﬁnansowania projektu.
Opis skontrolowanych proceséwz
Zgodnoéé podmiotowa i przedmiotowa postqpowaii W zakresie zaméwieﬁ z przepisami prawa
krajowego i Wspélnotowego.
5. Opis stvvierdzonego W wyniku kontroli stanu faktycznegoz

5.1 Zaméwienia
W ramach prowadzonej kontroli zweryﬁkowano jedno post¢p0Wania W trybie z Wolnej r<;ki.
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5.1.1
Nazwa i przedmiot zamowieniaz Powiatowy zasob geodezyjny i karcograﬁczny miasta Gliwice sklep on-line
Rodzaj zamowienia: usiuga
Numer zamowienia nadany przez Zamawiajacego: ZA.271.92.2016
Numer 0gioszenia oraz data publikacji: nie dotyczy — zamowienie z wolnej roki
Tryb udzielenia zamowieniaz zamowienie z Wolnej re;ki
Szacunkowa wartoéé zamowieniaz 281 300,81 Z1 netto
Umowa z Wykonawoa (numer umowy/data zawarcia/nazwa Wykonawcy/waﬂoéé brutto): Umowa
nr GE.272.1.2017 z 02.03.2017 r. zawarta z GEOMATYKA-KRAKOW S.C. na kwoto 344 400,00
Z1 brutto
5.1.1.a
Instytucja Zarzadzajac nie Wnosi uwag do przedmiotowego zamowienia.
6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikajace z przeprowadzonej kontroli:
Wynik kontroli: bez zastrzezeﬁ
Pouczeniez
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysiuguje prawo do zgloszenia, na piémie uzasadnionych
zastrzezeﬁ do ustaleré zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni 0d dnia otrzymania
informacji pokontrolnej zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy wdr0z'enz'0wej. Zgioszenie zastrzez'e/z
dotyczqcych informacji pokontrolnej przysiuguje Kierownikowi jednostki kontrolowanej
jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).
Zastrzezenia wniesione p0 uplywie 14 dni 0d daty otrzymania informacji pokontrolnej nie bgdq
rozpatrywane przez IZ RPO WSL.
Nieodeslanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest rdwnoznaczne z odmowq jej
podpisania.
W przypadku ziozenia przez Beneficjenta zastrzezeré do informacji pokontrolnej sporzqdzana
zostaje ostateczna informacja pokontrolna, kt0'ra zawiera stanowisko [Z RPO WSL, wobec ktérej
nie przysluguje m0z"lz'w0§c' zl0z'enia zastrzezeﬁ zgodnie z art. 25 ust. 1] ustawy wdrozeniowej.

Podpisy czlonkéw zespoiu kontrolujacego

Podpis Kierownika j ednostki kontrolowanej
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