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Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gliwice — Miasto na prawach powiatu

Tytul projektuz GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platfonna Analityczno - Rozrachunkowa

Nr umovw 0 dofinansowaniez UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
1. A11. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji programow w zakresie

polityki spéjnoéci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 — 2020 (Dz.U.2018.1431
tekst jednolity- dalej ,,ustawa wdrozeniowa”),

2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00 z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie
dofinansowania projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Plaiforma Analityczno —
Rozrachunkowa.

Rodzaj kontroli:
- W trakcie realizacji projektu
Tryb kontroli:
- planowa

1. Sklad Zespolu Kontrolujgce 0:
Imie; i nazwisko Stanowisko sluibowe | Funkcja w zespole kontrolujqcym

Michal Januchta Inspektor Kierownik Zespoiu Kontroluj qcego
Katarzyna Mrozek - Hora Podinspektor Czlonek Zespolu Kontrolujqcego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 2 stycznia 2019 roku do 17 stycznia 2019 roku
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):
- e-mail z dnia 4 stycznia 2019 roku (konto michal.januchta@slaskie.pl) z proébq o przekazanie
dokumentow i wyjaénieifi dot. kontrolowanych post:-ppowafi.
- e-mail z dnia 9 stycznia 2019 roku (konto soltysek_i@um.g1iwice.pl) — przekazanie dodatkowych
wyjaéniefi i dokumentow.
- e-mail z dnia 11 stycznia 2019 roku (konto michal.januchta@slaskie.pl) Z proébq o przekazanie
dokumentow i wyjaénieri dot. kontrolowanych postqpowafi.
- e-mail z dnia 14 stycznia 2019 roku (konto brm@um.gliwice.pl) — przekazanie dodatkowych
wyjaéniefi i dokumentow.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodnoéci wykorzystania érodkow finansowych z zakresem okreélonym w Umowie
w sprawie dofinansowania proj ektu.
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Opis skontrolowanych procesow:
- Zgodnoéé postqpowafi w zakresie zamowiefi z przepisami prawa krajowego i wspolnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zaméwienia
W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno postcpowanie przeprowadzone na
podstawie zasady konkurencyjnoéci 0 ktorej mowa w Sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosfci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spo1ecznego oraz Funduszu Spojnoéci na lata 2014-2020 (dalej
Wytyczne horyzontalne) oraz jedno zamowienie udzielone na podstawie Podrozd2ia1u 6.5 pkt 8 lit.
b Wytycznych horyzontalnych.
5.1.1
Nazwa 1 przedmiot zaméwieniaz Szkolenie z zakresu éwiadczcnia uslug elektronicznych na
potrzeby realizacji projektu GEPAR
Rodzaj zamowieniaz us1ugi
Numer zaméwienia nadany przez Zamawiajqcego: ZA.271.37.2018
Numer ogloszenia oraz data publikacji: Baza konkurencyjnoéci nr 1099951 z dnia 29 marca
2018 roku
Szacunkowa wartoéé zamowienia: 118 050,00 21/ 27 378,99 euro — wartoéé aktualnie udzielanej
czcéci 58 050,00 21 netto/ 13 463,37 euro
Umowa z wykonawcq (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartoéé brutt0):
Umowa nr IN.271.l5.2018 CRU:1432.2018 z 7 maja 2018 roku, ADEPT S.C Ewa i Michal
Kaszyfiscy, ul. Zacna 26, 80-283 Gdafisk, cena brutto 26 950,00 21

5.l.1.a
IZ RPO WSL nie wnosi Zastrze2efi do powyzszego postc-gpowania.

5.1.2
Nazwa i przedmiot zamowieniaz Szkolenie z obsiugi systemu KSAT2000 i Platformy
Ana1ityczno-Rozrachunkowej na potrzeby realizacji proj ektu GEPAR
Rodzaj zaméwienia: us1ugi
Numer zamowienia nadany przez Zamawiajqcegoz IN.271.17.2018
Numer ogloszenia oraz data publikacji: nie dotyczy, zamowienie udzielone na podstawie
Podrozdzia1u 6.5 pkt 8 lit. b Wytycznych horyzontalnych
Szacunkowa wartoéé zamowienia: 118 050,00 21/ 27 378,99 euro — wartoéc aktualnie udzielanej
czqéci 60 000,00 21 netto/ 13 915,62 euro
Umowa z wykonawcq (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartoéé brutt0):
Umowa nr IN.271.17.2018 CRU: 2236/2018 Z 29 CZCI'WC& 2018 roku, COIG S.A ul. Miko1owska
100, 40-065 Katowice, cena brutto: 29 000,00 21

5.1.2.a
IZ RPO WSL nie wnosi zastrzezefi do powyiszego postcpowania.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikajqce z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeiefi
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Pouczenie:
Kierownikowijednostki kontrolowanej przysluguje prawo do zgloszenia, na pi§mie uzasadnionych
zastrzezefi do ustalefi zawartych w informacji pokontrolnej. w terminie I4 dni od dnia otrzymania
informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrozeniowej. Zgloszenie
zastrzezefi dotyczqcych informacji pokontrolnej przysluguje Kierownikowijednostki 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 réwnoznaczne z odmowq jej
podpisania.
W przypadku zlozenia przez Beneficjenra zastrzezefi do informacji pokontrolnej sporzqdzana
zostaje ostateczna informacja pokontrolna, ktéra zawiera stanowisko [Z RPO WSL, wobec kt0'rej
nie przysluguje mozliwofié zlozenia zastrzezeri zgodnie z art. 25 ust. 11 usrawy wdrozeniowej.

Podpisy czlonkow zespolu kontrolujacego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
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RPO WSL ijednostki kontrolowanej
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Informacja pokontrolna zostala sporzqdzona w dwéch egz larzach, p0 jednym dla Instytucji Zarzqdzajqcej
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