
 
                                                                                                                                      

 

 

Załącznik nr 7.10-4 

 

 

OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS.01.03.03-U/16/2021 

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej 

1. Numer kontroli POIS.01.03.03-U/16/2021 

2. Numer projektu POIS.01.03.03-00-0001/15 

3. Tytuł projektu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla 

sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorców w zakresie efektywności 

energetycznej oraz OZE 

4. Podstawa prawna 

przeprowadzenia kontroli 

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.03-

00-0001/15-00 Projektu „Ogólnopolski system 

wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach 

poddziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zawartej w 

dniu 03.03.2016 r. ze zm. (dalej: Umowa o 

dofinansowanie). 

§ 17 Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji 

projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia 

doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach 

poddziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zawartej 

28.04.2016 r. (dalej: Umowa o partnerstwie). 

5. Nazwa jednostki kontrolowanej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi (dalej: WFOSiGW w 

Łodzi) 

6. Adres jednostki kontrolowanej 
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź 

7. Osoba dokonująca czynności 

kontrolnych 

Katarzyna Rudna 

Główny Specjalista 

8. Termin i rodzaj kontroli 02.10.2021 r. - 08.11.2021 r., kontrola na 

dokumentach, ex - post 

9. Zakres kontroli Kontrola procedur zawierania umów – postępowanie 

na wynajem Sali szkoleniowej oraz zapewnienie 

usługi cateringowej i zaplecza hotelowego dla 

uczestników szkoleń „Energetyk Gminny”    



 
                                                                                                                                      

 

 

 Dane identyfikujące kontrolowaną umowę  

10. Numer umowy oraz data 

zawarcia z wykonawcą 

Umowa nr UE/U/BU/098/18 z dnia 12.12.2018 r. 

11. Podstawa prawna zawarcia 

umowy 

1) Instrukcja udzielania zamówień publicznych 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

wprowadzona uchwałą Zarządu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 805/2013 z 

dnia 16.05.2013 r. (dalej: Instrukcja udzielania 

zamówień), 

2) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

wydanych 7 lipca 2017 r. przez Ministra 

Rozwoju i Finansów (dalej: Wytyczne). 

12. Nazwa Wykonawcy umowy PPHU Alicja Klewin  

ul. Św. Jana nr 7 lok 9 

95-200 Pabianice 

13. Wartość netto umowy nie podano 

14. Wartość brutto umowy 98 385,12 zł  

 

B. Ustalenia kontroli. 

Procedury wewnętrzne Beneficjenta w zakresie wyboru wykonawcy i zawierania umów.  

WFOSiGW w Łodzi na podstawie zawartej Umowy o partnerstwie, został zobowiązany  

do realizacji projektu nr POIS.01.03.03-00-0001/15 z należytą starannością oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. W szczególności w umowie o partnerstwie 

znajduje się klauzula, zgodnie z którą warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest ich 

poniesienie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z 7 lipca 2017 r.  

(dalej: Wytyczne). WFOSiGW w Łodzi jest podmiotem1 zobowiązanym do stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). W przypadku badanego zamówienia została 

wypełniona przesłanka określona w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zatem do niniejszego postępowania 

nie mają zastosowania regulacje określone w ustawie Pzp. Wobec powyższego, zgodnie z rozdziałem 

6.5.2 Wytycznych udzielenie zamówienia w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, z uwagi na fakt, że udzielono zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 

50 tys. PLN netto, tj.; bez podatku od towarów i usług (VAT).   

 

 
1 inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3) 



 
                                                                                                                                      

 

 

W chwili wszczęcia postępowania o udzielenie objętego kontrolą zamówienia w jednostce 

obowiązywała Instrukcja udzielania zamówień. Ocena zgodności ww. procedury w zakresie 

spełnienia wymagań zgodnych z kryteriami obowiązującymi w POIiŚ, wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności oraz ustawą Prawo zamówień publicznych2 (ustawa Pzp) była przedmiotem 

osobnej oceny przeprowadzonej przez eksperta zewnętrznego3. Wobec powyższego, w niniejszej 

opinii odstąpiono od badania procedury pod względem zgodności z regulacjami zawartymi 

w Wytycznych.  

Przebieg postępowania. 

WFOSiGW w Łodzi przeprowadził badane postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlegające 

ustawie Pzp. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie obowiązującej u Beneficjenta 

na dzień wszczęcia postępowania Instrukcji udzielania zamówień oraz pkt. 6.5.2 Wytycznych, 

tj. z zastosowaniem procedury wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.     

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wynajem Sali szkoleniowej oraz zapewnienie usługi 

cateringowej i zaplecza hotelowego dla uczestników szkoleń „Energetyk Gminny”  wszczęto 

na podstawie wniosku4 o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie 

ze Zgłoszeniem o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne5 (dalej: Zgłoszenie) 

złożonym przez zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych.  

W Załączniku nr 2 do zgłoszenia określono szczegóły zamówienia.   

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 24.08.2018 r. na kwotę 100  760,54 zł 

netto, co stanowi równowartość 23 369,10 euro6. Zgodnie z pkt. 4.2 Zgłoszenia ustalenia 

szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie rozeznania cen rynkowych  i zapytań 

ofertowych, co potwierdza sporządzona notatka z dokonania czynności szacowania zamówienia7 

wraz z załączoną dokumentacją. Stwierdzono, że dokumenty te potwierdzają przyjęty 

przez Beneficjenta sposób wyliczenia jednostkowych kwot, na podstawie których ustalono 

szacunkową wartość zamówienia. Ustalenia wartości zamówienia dokonano nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania. Wobec powyższego należy uznać, że szacowania 

wartości zamówienia dokonano z należytą starannością, a szacowanie jest dokumentowane w sposób 

zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Beneficjent spełnił niezbędny wymóg stawiany w Rozdziale 

6.5 pkt 11 Wytycznych.   

W badanym postępowaniu nie powołano Komisji przetargowej, ale wszystkie osoby wykonujące 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział 

w procesie oceny ofert oraz Kierownik Zamawiającego podpisały Oświadczenia o braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty w n/w postępowaniu. Potwierdzono, 

że treść przedmiotowego oświadczenia jest zgodna z zapisami Rozdziału 6.5.2 pkt 3 Wytycznych.  

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami zamówienia, formularzem oferty i wzorem umowy 

zostało opublikowane w dniu 16.10.2018 r.: 

 
2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z późn. zm.) 
3 na podstawie zawartej 19.09.2019 r. Umowy nr 1/II/F/POIS/75001/4178/19/DFE 
4 wniosek nr UE/U/BU/098/18 z dnia 30.08.2018 r. 
5 z dnia 24.08.2018 r.  
6 1 euro= 4,3117zł  
7 z dnia 24.08.2018 r. 



 
                                                                                                                                      

 

 

✓ w Bazie konkurencyjności  pod numerem 1140282, 

✓ na stronie Zamawiającego8.    

Tym samym zostały spełnione niezbędne wymogi w zakresie upublicznienia zapytania ofertowego 

wynikające z Rozdziału 6.5.2 pkt 10 Wytycznych. 

 

W ogłoszeniu (załącznik: Zapytanie ofertowe) Beneficjent zawarł informację na temat: 

✓ opisu przedmiotu zamówienia, 

✓ kryteria oceny ofert: cena brutto – 90%; odległość ośrodka konferencyjnego/hotelu od drogi 

krajowej lub wojewódzkiej – 5%; warunki realizacji zamówienia – 5%, 

✓ informację o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, 

✓ opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, 

✓ termin składania ofert, który ustalono na dzień 24.10.2018 r. do godz. 12.00, tj.: 8 dni od daty 

upublicznienia ogłoszenia, 

✓ termin realizacji umowy; od dnia zawarcia Umowy do 30.04.2019 r. 

✓ we wzorze umowy, w § 7 określono warunki istotnych zmian umowy, 

✓ informacje o możliwości składania ofert częściowych (Zamawiający nie przewidział takiej 

możliwości). 

Ogłoszenie zawiera wszystkie elementy wynikające z Rozdziału 6.5.2 pkt 8 Wytycznych. 

 

Potwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła 

lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia. W opisie przedmiotu 

zamówienia zastosowano nazwę i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień9, zgodnie 

z Rozdziałem 6.5.2 pkt 5 Wytycznych. 

Oceniono, że wskazany w ogłoszeniu termin składania ofert był zgodny z wymogami 

określonymi w pkt 8 lit. a) tiret vi części 6.5.2 Wytycznych, tj.: co najmniej 7 dni od daty 

upublicznienia zapytania ofertowego. W dokumentacji zauważono, że wystąpiła nieścisłość 

w terminie składania ofert. W ogłoszeniu w Bazie konkurencyjności widnieje informacja 

o terminie składania ofert 24.10.2018 r., natomiast w Zapytaniu ofertowym, który stanowi 

załącznik do ogłoszenia podano, że oferty należy składać do godz. 12.00 tego samego dnia, 

tj. 24.10.2018 r. Niespójność dotyczy braku wskazania godziny, z którą upływa termin 

składania ofert. Należy podkreślić, że jest to jeden z istotnych terminów  w procedurze. Z uwagi 

na fakt, że w badanym postępowaniu Zamawiający określił dłuższy termin na składanie ofert, 

niż wynika to z przepisów Wytycznych, a także to, że nie było ofert, które wpłynęły 

po wskazanym w dokumentacji postępowania terminie składania ofert, to powyższa rozbieżność 

nie miała wpływu na prawidłowość przeprowadzonej procedury przez Beneficjenta.  Powyższe, 

ma także odzwierciedlenie w Notatce służbowej dotyczącej wyboru wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Pzp (dalej: Notatka) oraz w Protokole 

z postępowania o udzielenie zamówienia (dalej: Protokół) gdzie wskazano, że oferty wpłynęły 

do terminu składania ofert, tj. do dnia 24.10.2018 r. do godz. 12.00 .    

Zgodnie z Notatką10 oraz Protokołem11 w terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęły 3 oferty  

na drukach wskazanych przez Zamawiającego. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, 

 
8 bip.wfosigw.lodz.pl oraz www.wfosigw.lodz.pl  
9 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2020 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (PCV) 

(Dz. Urz. UE rodz. 6, t. 5, str. 3) 
10 sporządzoną w dniu 31.10.2018 r. a zatwierdzoną przez Kierownika Zamawiającego w dniu 07.12.2018 r.  

http://www.wfosigw.lodz.pl/


 
                                                                                                                                      

 

 

Zamawiający w dwóch złożonych ofertach poprawił oczywiste omyłki rachunkowe, informując 

o tym fakcie potencjalnych Wykonawców,12 a także w przypadku jednego Wykonawcy zwracał 

się o wyjaśnienia treści złożonej przez niego oferty. We wskazanym terminie13 Wykonawca 

przesłał wyjaśnienia, więc wszystkie złożone oferty podlegały ocenie Zamawiającego.  

Najkorzystniejsza oferta firmy PPHU Alcan Alicja Klewin z siedzibą w Pabianicach uzyskała 

największa łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym .  

Wybór oferty był dokumentowany Protokołem, który został zatwierdzony przez Kierownika 

Zamawiającego w dniu 07.12.2018 r. Badanie dokumentu wykazało, że jego treść co do zasady jest 

zgodna z wymogami, o których mowa w Rozdziale 6.5.2 pkt 14 Wytycznych. W dokumentacji 

zauważono, że w pkt. II Wykaz ofert (…)  Protokołu nie wpisano godziny wpłynięcia ofert 

do Zamawiającego, a także brak odniesienia do załączników14, które winny stanowić integralną 

częścią ww. dokumentu. W dokumentacji postępowania znajdują się dokumenty, które należało 

wskazać jako załącznik do Protokołu, zgodnie z postanowieniami pkt 19 lit. h) Wytycznych 

w celu zachowania należytej ścieżki audytu. Powyższe braki w Protokole nie mają wpływu 

na wybór najkorzystniejszej oferty, gdyż z przedłożonej dokumentacji wynika, że wybrana oferta jest 

tą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert i tą, która spełniła warunki udziału w postępowaniu 

w oparciu o ustalone w warunkach zamówienia kryteria oceny.    

Zamawiający upublicznił informację o wyniku postępowania w taki sposób, w jaki 

upubliczniono informację o wszczęciu postępowania, tj. na swojej stronie, na stronie BIP 

oraz w Bazie konkurencyjności (ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 

10.12.2018 r.), a także mailem rozesłał informację o wyniku postepowania wszystkim biorącym 

udział w postępowaniu.  

Umowa nr UE/U/BU/098/18 (dalej: Umowa) z wybranym w ramach przeprowadzonego 

postępowania Wykonawcą została zawarta w dniu 12.12.2018 r. na warunkach określonych 

w złożonej przez niego ofercie i zgodną ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej 

oraz w Bazie konkurencyjności. Umowę oznaczono logotypem Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020, co jest zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  

Analiza ryzyka w projekcie. 

Beneficjent opracował i przyjął do stosowania procedury przeciwdziałaniu wystąpienia konfliktu 

interesów oraz zapobieganiu wystąpienia korupcji i nadużyciom finansowym dla WFOSiGW w Łodzi. 

Analiza przyjętych rozwiązań wykazała, że procedury Beneficjenta regulujące działania mające 

na celu przeciwdziałanie oraz odpowiednie postępowanie w przypadku wystąpienia konfliktu 

interesów są adekwatne do wielkości podmiotu oraz w stopniu akceptowalnym ograniczają możliwość 

wystąpienia nieprawidłowości. Badanie dokumentacji wykazało, że WFOSiGW w Łodzi 

nie  sporządził i nie dysponuje analizą ryzyka dla Projektu, o której mowa w § 4 pkt 19 umowy 

o dofinansowanie, a także zgodnie ze wskazaniem § 4 pkt 23 umowy o Partnerstwie, tj.: Partnerzy 

są zobowiązani do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku 

 
11 z dnia 31.10.2018 r.  
12 korespondencja mailowa z dnia 26.10.2018 r.  
13 do 29.10.2018 r. do godz. 13.00 
14 potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego, złożone oferty, oświadczenia osób wykonujących w imieniu Zamawiającego 
czynności w postepowaniu o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty  



 
                                                                                                                                      

 

 

z realizacją Projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków 

przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych . Zgodnie z wyjaśnieniem15, WFOSiGW 

w Łodzi do tej pory nie stworzył odrębnej analizy ryzyka dla Projektu z uwagi na fakt, że wszystkie 

organizacyjne komórki w WFOSiGW w Łodzi, w tym także Zespoły zaangażowane w realizację 

Projektu są objęte istniejącymi procedurami16, w których ryzyko zostało zdefiniowane dla obszaru 

finansowego, strategicznego operacyjnego i korupcyjnego dla całej instytucji. WFOSiGW w Łodzi 

informuje, że obecnie jest na etapie procedowania projektów nowych regulacji oraz aktualizacji 

obowiązujących procedur, w których zostanie szczegółowo opracowana lista ryzyk bezpośrednio 

dotyczących Projektu.  

Wobec powyższego, można przyjąć, że co do zasady, zostały wdrożone regulacje wskazane w § 4 

pkt 23 umowy o Partnerstwie, jednakże z uwagi na literalny zapis przywołanego przepisu, 

realizując Projekt należy opracować odrębny dokument.    

Zgodnie z § 4 ust. 21 Umowy o partnerstwie WFOŚiGW w Łodzi był zobowiązany  

do upublicznienia co najmniej na swojej stronie internetowej, informacji o funkcjonowaniu 

mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach  

lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez  Instytucję Zarządzającą 

narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia 

nieprawidłowości lub nadużycia finansowego oraz o poinformowaniu o tym fakcie 

pracowników. 

Ustalono, że ww. informacja znajduje się na stronie Beneficjenta pod adresem 

https://www.wfosigw.lodz.pl/o-funduszu-wfosigw-lodz/zintegrowany-system-

zarzadzania/zintegrowany-system-zarzadzania.  

Na utworzonej podstronie internetowej zostały zamieszczone informacje dotyczące Polityki 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania WFOŚiGW w Łodzi oraz System Przeciwdziałania 

Zagrożeniom Korupcyjnym, Zintegrowany system zarządzania czy Kodeks etyki.  
 

Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego. 

Na podstawie analizy symptomów określonych w Zaleceniach w zakresie przeciwdziałania 

nieprawidłowościom w tym nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w części 6.3: Sygnały ostrzegawcze nadużyć 

finansowych, nie zidentyfikowano symptomów mogących wskazywać, że mogło dojść 

do nadużyć finansowych w trakcie przeprowadzania postępowania objętego kontrolą.  

Zastosowane techniki kontrolne. 

Do weryfikacji zakresu kontroli zastosowano: 

 
15 mail z dnia 04.11.2021 r.  
16 Zarządzenie nr 25/2014 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 27.06.2014 

r. w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli zarządczej w WFOSiGW w Łodzi oraz Zarządzenie nr 30/2016 Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 30.08.2016 r. w sprawie nowego załącznika Lista 

kategorii ryzyk występujących w WFOSiGW w Łodzi do Procedury zarządzania ryzykiem w WFOSiGW w Łodzi, a także Uchwała nr 

1565/2018 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 30.07.2018 r. dot. ustalenia 
akceptowalnego ryzyka w WFOSiGW w Łodzi 

https://www.wfosigw.lodz.pl/o-funduszu-wfosigw-lodz/zintegrowany-system-zarzadzania/zintegrowany-system-zarzadzania
https://www.wfosigw.lodz.pl/o-funduszu-wfosigw-lodz/zintegrowany-system-zarzadzania/zintegrowany-system-zarzadzania


 
                                                                                                                                      

 

 

✓ analizę dokumentów źródłowych, 

✓ analizę obowiązujących w jednostce kontrolowanej procedur, 

✓ lista sprawdzająca dokumenty/informacje w postępowaniach nieobjętych zakresem stosowania 

ustawy Pzp, 

✓ lista sprawdzająca dotycząca analizy ryzyka w projekcie, 

✓ lista sprawdzająca dotycząca symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia 

finansowego. 

C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości . 

W toku działań kontrolnych stwierdzono, że Protokół nie zawiera elementów, o których mowa 

w pkt 19) lit. h) części 6.5.2 Wytycznych, tj.: nie wskazano potwierdzenia upublicznienia 

zapytania ofertowego, złożonych oferty, oświadczenia osób wykonujących w imieniu 

Zamawiającego czynności w postepowaniu o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli 

oferty.    

Dodatkowo stwierdzono brak analizy ryzyka dla Projektu, o której mowa w § 4 pkt 19 umowy 

o dofinansowanie, a także zgodnie ze wskazaniem § 4 pkt 23 umowy o Partnerstwie. 

D. Informacja o korektach finansowych. 

Nie dotyczy. 

E. Zalecenia. 

 

Lp. Treść zaleceń 
Termin 

realizacji 

Stopień 

ważności 

1. 
Należy dochować należytej staranności przy sporządzaniu 

Protokołu, w tym szczególnie zwracać uwagę na obligatoryjne 

elementy w jego treści zgodnie ze wskazaniem pkt 19 części 

6.5.2 Wytycznych.   

 

 

 

przy 

następnych 

postępowaniach  

 

średni 

2.  
Należy opracować analizę ryzyka dla Projektu zgodnie ze 

wskazaniem § 4 pkt 23 umowy o Partnerstwie w związku z § 4 

pkt 19 umowy o dofinansowanie.  

niezwłocznie, 

nie później niż 

do 31.12.2021 

r. 

średni 

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach 

niepodjęcia odpowiednich działań: 

14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu, z wyłączeniem obowiązku udzielenia 

odpowiedzi dot. zaleceń prewencyjnych. 

 

F. Informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

o przeprowadzenie kontroli. 

Nie dotyczy. 

……09.11.2021 r.….   ...................................................................................  

       (Data)                (Pieczęć i podpis osoby przeprowadzające czynności kontrolne) 



 
                                                                                                                                      

 

 

 

……09.11.2021 r …   ...................................................................................  

       (Data)    (Pieczęć i podpis Dyrektora Biura Kontroli i Audytu) 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z Podrozdziałem 4.1 Załącznika nr 1 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację 

POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń do wydanej 

informacji pokontrolnej beneficjent może zgłosić pisemne zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. 

Zastrzeżenia należy przekazać instytucji kontrolującej w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii 

pokontrolnej. W takim wypadku dokumentacja podlega ponownej weryfikacji. 
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