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INFORMACJA POKONTROLNA
Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice - Miasto na prawach powiatu.
Tytul projektu: GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Plalforma Analityczno — Rozrachunkowa
Nr umuwy 0 doﬁnansnwanic: UDA-RPSL.02.0I .00-24-0229/15-00
Podstawa prawns do przepruwndzenia kontroli:
1. An. 23 ust. l i 3 ustawy 2 dnia ll lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji programéw w zakresie
polityki spéjnoﬁci ﬁnansowanych w perspektywie ﬁnansowej 2014 — 2020 (Dz‘U.2016,Zl'7
tekst jednolity- dalej Hustawa wdrozeniowa"),
24 § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.0l.00-24-0229/15-00 z ll sierpnia 2016 r‘ w sprawie
doﬁnansowania projektu pn. GEPAR - G/iwic/cu Eleklroniczna Plrqﬁrrma Analityczno —
Rozrachunkowa
Rndzaj kontrnli:
- W trakcie renlizacji projektu
Tryh kontroli:
* planowa
1. Sklad Zespolu Kontrolujgcego:
lmi¢ i nazwisko
\
Stanowisko shaibowe
Michal Januchta
\ Starszy specjalisla
Marcin Jandzinl
I Gléwny specjalista

| Funkcja w zespole kontrolujqcym
[ Kierownik Zespolu Kontrolujgggo
\ Czlonek Zespolu Kontrolujqggo

2. Data przeprowadzenia kontruli: od 09.052017 r. do 31.05.2017 r.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):
- Pismo z dnia 19 maja 2017 roku 0 sygnaturze FR-RKPR.44.77.3.2017.MlJ. FR-RKPR.KW394/ 17 - pros'ba 0 dodatkowe wyjaénienia w zakresie wyboru trybu kontrolcwanegu postzppowania
pn. Modernizacja systemu KSAT2000 na potrzeby realizacji projektu GEPAR
» Pismo z dnia 30.05.2017 roku 0 sygnaturze lN4042.1.20l6 przeslane do IZ RPO WSL w dniu
3 1 .05.20l7 roku za poérednictwem poczty elekrronicznej - przckazanie dodatkowych wyjaénieh
wraz z uzasadnieniem wybory trybu udzielenia zaméwienia.
3. Miejsce przepruwndzenia kontroliz Siedziba IZ RPO WSL 2014-2020
4. Zakres oraz przedmiot kontrnli:
Ocena zgodnoéci wykorzystania érodkéw ﬁnansowych z zakresem okreélonym w Umowie
0 doﬁnansowania projektu.
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Opis skontrolowanych proceséw:
Zgodnoéé post¢p0war'1 w zakresie zaméwieﬁ 2 przepisami prawa krajowego i Wspélnotowego.
S. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
5.1 Zaméwienia
W ramach prowadzonej kontroli zweryﬁkowano jedno pO51¢p0Wanie 0 udzielenie zaméwienia
publicznegu w trybie z wolnej r¢ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt l lit. b ustuwy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieﬁ publicznych (tekst jcdnolityr Dz. U. 20152164 zc
zm.~ dalej .. Pzp”).
5.l.l

Nazwa i przedmioi zaméwienia: Modernizacjn syslemu KSA T2000 nu patrzeby reulizncji
pmjehtu GEPAR
Rodzaj zaméwienia: usluga
Numer zaméwienia nadany przez Zamawiajqcegoz Z/14.271.13.201 7
Numcr ogloszenia oraz data publikacjiz nie donjvcqy — zamdwienie z wolnej rgki
Tryb udzielenia zaméwieniaz art. 67 usr. I pk! I lit. I) Pzp, zamdwienie z wolnej rgki
Szacunkowa wartoéé zaméwienia: 790 000,00 PLN zl nelta/I89 226,09 €nett0
Umowa z wykonawcq (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wmoéé brutto): Umnwa
nr IN.27l.5.20l7 z 27.03.2017 roku, COIG S./1., ul. Mikalowska 100, 40-065 Katowice, cena
brutto umawy 967 026,00 PLN.
S.l.l.a
IZ nie wnosi uwag do przedmiotnwegn zaméwienia.
6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wyniknjqce z przcprowadzonej kontroli:
Wynik kuntroli: bez zastrzeieﬁ
Pouczenie:
Kim-vwniknwi jednnxlki km1!r0]awune_/' przysluguje prawn do zg/oszenia. rm [)i.§7VliE uzaxadnianych
zuxlr-zeieri do uxlaleri zuwarlych w injbrmucj/i pokonlrnlnefj, w lerminie 14 dni 0d dnia olrzymania
I11/brmacji p0/wntrolnaf/' zgodnie z arr. 24 ll.Yf. 10 nraz 25 usl. 2 uslawy wdrazkniuwej. Zgloszenie
:asrrzez'eri dotyczqcyc/1 irg/brmucji p0/(1m!r0lm{/' przys'/ugzg/‘e Kierownikowi_/'edn0s!ki Iran/r0/uwanej
jednnrazowa (rzn. Iylka raz dla danej Imnlmli).
Zu.s'lrzez'enia wniesinne pr) uplywie 1-/ dni ml duly 0/rzymaniu irgﬂ'1rmaz.jfi pakun/mlncf/' nie h<;dq
ruspalrywane prze: IZ RPO WSL.
Nieodcslanie pndpisanqj inﬁlrmaqji pnkzmlralncj 11' terminie _/est niwrmznaczne z odmowq jg/'
[7l)d]7i.Yl|YliL1.
W przypudku zlnzenia przez Beneﬁcjenla 2a.s/rzezvui do infarmacji paknnlro/ne_/' sporzqdzamr
znxlq/‘e astulecznu irgfurmucja pokunll-ulna, krrira zuwiera stanawisko IZ RPO WSL, wabec klrircf/'
niu przysluguje mazliwoiié zlnienia zaslrzeieri zgudnie 2 ar/. 25 usl. I 1 ustauy wdrozeniawej.
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Podpis Kierownika jednostki kontrolowemej
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Zatwierdzil:

....... ..
(data. podpis)
Inﬁlrmucja pakumrolna zaslala spurzqdzona w dwrich egzemplarzuc/1. po jednym din Insly/ucji Zurzqdzajqcej
RPO WSL /jzdnustlli konlroluwarwj.
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