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OPINIA POKONTROLNA KONTROLI nr POIS-1.4.1-UA-24/20

A. Podstawowe informacje o kontroli i jednostce kontrolowanej

1. Numer kontroli POIS-1.4.1-UA-24/20

2. Numer projektu POIS.01.04.01-00-0016/17

4. Tytuł projektu Budowa sieci inteligentnej na terenie środkowej 
Wielkopolski (OD Poznań Cen.) poprzez 
modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, 
automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania 
zdalnego sterowania i elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników 
przepływu prądów zwarciowych

5. Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

§ 13 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-
00-0016/17 z 27.10.2017 r.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej Enea Operator Sp. z o.o. 

7. Adres jednostki kontrolowanej ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

8. Osoba dokonująca czynności 
kontrolnych

Anna Skowronek

Specjalista

9. Termin i rodzaj kontroli Kontrola planowa, przeprowadzona w dniach: 

30.10.2020 r.– 25.01.2021 r.

10. Zakres kontroli Kontrola procedury zawarcia umowy 
nr CRU/1200/9000028038/2018 z dnia 18.06.2018 
r. na opracowanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej oraz realizację prac budowlanych dla 
Projektu wraz z aneksem nr 1 z 14.10.2019 r.

11. Dane identyfikujące kontrolowaną umowę 

12 Numer umowy oraz data 
zawarcia z wykonawcą

Umowa nr CRU/1200/9000028038/2018 z dnia 
18.06.2018 r.

Aneks nr 1 z 14.10.2019 r.
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13 Podstawa prawna zawarcia 
umowy

Rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 
19 lipca 2017 r.

Załącznik nr 5 „Zasady udzielania zamówień 
współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej” do Regulaminu udzielania zamówień 
przez Enea Operator Sp. z o.o. obowiązującego na 
podstawie Uchwały nr 232/2016 Zarządu ENEA 
Operator Sp. z o.o. z dnia 04.11.2016 r.

14 Nazwa Wykonawcy umowy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Energetycznego ELBUD Poznań S.A. ul. 
Zakładowa 10, 62-064 Plewiska, ELFEKO S.A. ul. 
Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia, Lider Konsorcjum: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego 
ELBUD Poznań S.A.

15 Wartość netto umowy 17 990 000,00 zł. netto

Aneksem pomniejszono kwotę o 270 000,00 zł

16 Wartość brutto umowy Nie podano w treści umowy kwoty brutto 

B. Ustalenia kontroli

Na mocy zapisów Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.01.04.01-00-0016/17, 
Beneficjent przyjmuje na siebie obowiązek realizacji projektu zgodnie z należytą starannością 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. W szczególności, 
w Umowie o dofinansowanie znajduje się klauzula, zgodnie z którą warunkiem uznania 
wydatków za kwalifikowane jest ich poniesienie zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
(dalej: Wytyczne). Oprócz tego, na mocy postanowień Umowy o dofinansowanie projektu 
Beneficjent w stosunku do umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp, zobowiązuje się 
zawierać je zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych.

Do oceny prawidłowości zawarcia umowy zawartej w ramach realizacji projektu w wyniku 
przeprowadzonego postępowania, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu 
wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. W przypadku 
kontrolowanej umowy stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. 

W jednostce kontrolowanej, w chwili wszczęcia postępowania objętego kontrolą zamówienia 
obowiązywał Załącznik nr 5 „Zasady udzielania zamówień współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej” do Regulaminu Udzielania Zamówień przez Enea Operator Sp. z o.o., 
wprowadzony uchwałą nr 10/2008 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 08.01.2008 r. 
zmieniony uchwałą nr 232/2016 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z 04.11.2016 r. 
(dalej: Regulamin).

Zgodność zapisów ww. procedur obowiązujących u Beneficjenta z regulacjami zawartymi 
w Wytycznych była już przedmiotem kontroli Instytucji Pośredniczącej. W Opinii pokontrolnej 
nr kontroli nr POIS-1.2-U-22/18 z 25.02.2019 r. potwierdzono zgodność tych zapisów 
z Wytycznymi.

Przebieg postępowania

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlegającego ustawie 
Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie 
obowiązującego w Spółce załącznika 5 „Zasady udzielania zamówień współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej” do Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator 
Sp. z o.o.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 „Zasady udzielania zamówień współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej” do Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o. 
w celu przeprowadzenia postępowania 07.02.2018 r. dokonano szacowania wartości 
zamówienia na podstawie badania rynku, na kwotę 22 423 351,07 zł., tj. 5 200 582,39 EUR.

W dniu 12.02.2018 r. sporządzono Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Budowa sieci inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski (OD Poznań 
Cen.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji 
w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”. We wniosku 
wskazano proponowany dziewięcioosobowy skład Komisji Przetargowej. W dniu 
12.02.2018 r. wniosek oraz skład Komisji Przetargowej został zaakceptowany przez osobą 
upoważnioną tj. przez Kierownika Zamawiającego1. 
Potwierdzono, że Komisja Przetargowa została powołana zgodnie z procedurami Beneficjenta 
tj. z załącznikiem 5 „Zasady udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej” do Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.

W dniu 12.02.2018 r. sporządzono i zatwierdzono przez Kierownika Zamawiającego2 Wniosek 
o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia – tryb otwarty.  

1 Pełnomocnictwo nr 225/P/30536/2018 z 17.05.2018 r.
2 Zgodnie z zapisami § 10  pkt 19 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator sp. z o.o.
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Potwierdzono, że Oświadczenie członków komisji przetargowej zostało podpisane 
przez wszystkich członków Komisji, a treść przedmiotowego Oświadczenia jest zgodna 
z zapisami Rozdziału 6.5.2 pkt 3 Wytycznych.

Warunki zamówienia zostały wywieszone na stronie internetowej Zamawiającego 
http://zamowienia.enea.pl oraz na stronie Bazy konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjności.gov.pl 13.02.2018 r. Tym samym beneficjent spełnił niezbędne 
wymogi w zakresie upublicznienia zapytania ofertowego wynikające z 6.5.2 pkt 13 
Wytycznych. 
Beneficjent przesłał informację wraz z linkiem, że na stronie Zamawiającego: http://zamowienia.enea.pl 
oraz w Bazie konkurencyjności ukazało się postępowanie regulaminowe otwarte pn. „Budowa sieci 
inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski (OD Poznań Cen.) poprzez modernizację i przebudowę 
linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania 
i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów 
zwarciowych” do ponad 60 potencjalnych wykonawców. Informacja o wszczęciu postępowania 
wraz z linkiem do strony Zamawiającego, na której ukazało się ogłoszenie oraz do Bazy 
konkurencyjności została przesłana do większej liczby podmiotów prowadzących działalność 
w przedmiocie zamówienia niż określono to w Regulaminie. Powyższe potwierdza, 
że Beneficjent spełnił niezbędne wymogi w zakresie upublicznienia zapytania ofertowego 
wynikające także z Regulaminu.

W ogłoszeniu (Warunkach Zamówienia) Beneficjent zawarł informację na temat:

 opisu przedmiotu zamówienia,
 warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełnienia, 
 kryteria oceny ofert - (Zamawiający jako kryterium oceny ofert wskazał cenę – 95 % 

oraz okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane 
urządzenia – 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 21.03.2018 r. na godz. 10.00, 
 termin realizacji umowy,
 informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
 we wzorze umowy, w § 19 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 11 Wytycznych.

Potwierdzono, że opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyboru lub źródła 
lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia. Zamawiający 
dopuścił oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych definiując zakres 
równoważności. W opisie przedmiotu zamówienia zastosowano nazwę i kod określony 

http://zamowienia.enea.pl/
https://bazakonkurencyjno[ci.gov.pl/
http://zamowienia.enea.pl/
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we Wspólnym Słowniku Zamówień3, zgodnie z Rozdziałem 6.5.2 pkt 7 Wytycznych. 
Zamawiający dopuścił oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych definiując zakres 
równoważności zgodnie z Rozdziałem 6.5.2 pkt 5 Wytycznych.

W toku prowadzonego postępowania, Zamawiający na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zamieścił informacje dotyczące 
odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz modyfikacji Warunków zamówienia. 
Tym samym zostały spełnione niezbędne wymogi w zakresie upublicznienia treści pytań 
dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego wynikające 
z Rozdziału 6.5.2 pkt 17 Wytycznych.

Zgodnie z Protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia regulaminowego 
prowadzonego w trybie: Regulamin 2018 – tryb otwarty (§ 3 ust. 2 pkt 1), otwarcie ofert odbyło 
się 21.03.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Ustalono, że Komisja przetargowa 
dokonała oceny ww. ofert pod względem postawionych warunków oraz braku podstaw 
do wykluczenia. Zgodnie z Protokołem Komisja Przetargowa po zbadaniu ofert stwierdziła, 
iż warunki wymagane od wykonawców spełnili wszyscy wykonawcy, z postępowania 
nie wykluczono żadnego wykonawcy, żadna z ofert nie została odrzucona.

W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum 
Firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A. ul. Zakładowa 10, 
62-064 Plewiska oraz ELFEKO S.A. ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia, Lider Konsorcjum: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A., za cenę netto 
17 990 000,00 zł. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem została przesłana 
uczestnikom postępowania 28.05.2018 r. (pisma z potwierdzeniem wysłania). 

Informację o wynikach postępowania Zamawiający opublikował w taki sam sposób, w jaki 
zostało upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z Rozdziałem 6.5.2 pkt 20 Wytycznych.

Potwierdzono, że Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, 
spełniającą warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w warunkach zamówienia 
kryteria oceny. 

Wybór oferty był dokumentowany protokołem postępowania, który został zatwierdzony przez 
osobę upoważnioną tj. przez Kierownika Zamawiającego 22.05.2018 r.

Badanie dokumentu wykazało, że  treść protokołu nie jest zgodna z wymogami, o których 
mowa w § 3 pkt 58 Załącznika nr 5 do Regulaminu oraz w Rozdziale 6.5.2 pkt 19 Wytycznych. 
Stwierdzono, że dokument ten nie zawiera wszystkich obligatoryjnych elementów 
wymienionych w ww. regulacjach, tj.:

3 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)
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 brak informacji o sposobie upublicznienia zapytania,
 brak wykazu ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 
 daty wpłynięcia oferty do zamawiającego,
 brak informacji o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 

oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie 
danego kryterium.

Ponadto w załącznikach do protokołu nie wskazano potwierdzenia publikacji zapytania w Bazie 
konkurencyjności i na stronie internetowej Zamawiającego. Powyższe braki w Protokole 
postępowania nie mają wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty, gdyż z przedłożonej 
dokumentacji wynika, że wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert 
i tą, która spełniła warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w warunkach 
zamówienia kryteria oceny.

Umowa nr CRU/U/1200/9000028038/2019 z wykonawcą została zawarta w dniu 18.06.2018 r. 
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

W dniu 19.08.2019 r. Zamawiający zwrócił się z wnioskiem do Wykonawcy o dokonanie zmian 
w Umowie nr CRU/U/1200/9000028038/2016 z 18.06.2018 r. Zmiany dotyczyły rezygnacji 
z części przedmiotu umowy oraz pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. Z uwagi 
na niewielki zakres prac w stacji transformatorowej WN/SN Fałkowo zaplanowany pierwotnie 
przy realizacji projektu „Budowy sieci inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski 
(OD Poznań cen.)…”, mając na uwadze rygory prowadzenia inwestycji w sieci 
elektroenergetycznej i zapewnienie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego niezawodnych 
i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do odbiorców, podjęto decyzję o pomniejszeniu 
części zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu i włączeniu go w zakres prac wykonawcy 
realizującego kompleksową modernizację ww. stacji transformatorowej WN/SN 
(prace realizowane poza przedmiotową umową o dofinansowanie). Jako uzasadnienie 
powyższych zmian wskazano nowe warunki realizacji prac budowlanych, w szczególności 
kompleksową modernizację stacji transformatorowej WN/SN Fałkowo przez jednego 
wykonawcę, bez rozbijania zadania na etapy wykonywane przez różnych wykonawców. 
Powyższe rozwiązanie uzasadniono większym bezpieczeństwem i spójnością realizacyjną 
pod względem technicznym, organizacyjnym i terminowym przedmiotowej stacji. 

Ustalono, że w warunkach zamówienia (wzór umowy stanowiący załącznik do WZ) 
przewidziano możliwość zmiany zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji 
oraz zmniejszenia ceny kontraktowej o kwoty odpowiadające cenie świadczeń, z których 
Zamawiający rezygnuje w ramach realizowanej umowy. Zgodnie z brzmieniem § 19 ust 19.2, 
pkt. 19.2.9 Umowy, Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy min. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian 
jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze 
elektroenergetycznej Zamawiającego, pod warunkiem że są one konieczne ze względu 
na dostosowanie zakresu, sposobu lub harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do nowych 
warunków. Zgodnie zaś z zapisem pkt. 19.2.28 Zamawiający ma możliwość rezygnacji 
z realizacji części przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, 
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zmian dokumentacji i zmniejszenia ceny kontraktowej o kwoty odpowiadające cenie 
świadczeń, z których Zamawiający rezygnuje. 

W świetle przedłożonych dokumentów, stwierdzić należy iż, okoliczności związane 
ze zmianami wprowadzonymi aneksem nr 1 z 14.10.2019 r., wynikają bezpośrednio ze zmian 
w infrastrukturze elektroenergetycznej i konieczności dostosowania zakresu i sposobu 
realizacji przedmiotu umowy do nowych warunków. Nowymi warunkami w przedmiotowej 
umowie była konieczność kompleksowej modernizacji stacji Fałkowo WN/SN, niezależnie 
od umowy nr CRU/U/1200/9000028038/2018, co wiązało się z koniecznością rezygnacji 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, które kolidowały z pracami 
przewidzianymi w ramach ww. kompleksowej modernizacji stacji Fałkowo, i zmniejszeniem 
ceny kontraktowej. 

Potwierdzono, że zmniejszenia ceny kontraktowej dokonano prawidłowo, adekwatnie 
do usuniętych pozycji z tabeli elementów scalonych wskazujących cenę świadczeń, z których 
Zamawiający zrezygnował. W prowadzone aneksem nr 1 z 14.10.2019 r. do umowy 
CRU/U/1200/9000028038/2018 zmiany nie wpływają na realizację zakresu rzeczowego 
ujętego w umowie o dofinansowanie ani założonych wskaźników.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że zmiana zakresu robót zaplanowanych 
na przedmiotowej stacji oraz zmiana (pomniejszenie) wynagrodzenia Wykonawcy 
wprowadzona aneksem nr 1 z 14.10.2019 r. w świetle cytowanych wyżej zapisów § 19 ust 19.2, 
pkt. 19.2.9 oraz Umowy była dopuszczana.

Zmiana umowy aneksem nr 1 była również dopuszczalna w świetle pkt 22 lit. a Rozdział 6.5.2 
Wytycznych, zgodnie z którym możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy o ile Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu 
ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru 
umowy.

Analiza ryzyka w projekcie

Zgodnie z § 4 ust. 20 Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0016/17 Beneficjent 
sporządził „Analizę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych dla  projektu Budowa sieci 
inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski (OD Poznań Cen.) poprzez modernizację 
i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego 
sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu 
prądów zwarciowych”. Beneficjent rzetelnie oszacował ryzyko wystąpienia nadużyć 
finansowych w związku z realizacją projektu wraz ze wskazaniem skutecznych 
i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych. 

callto:9000028038
callto:9000028038
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Potwierdzono4, że Beneficjent wdrożył proporcjonalne do stwierdzonego ryzyka mechanizmy 
kontrolne (działania zapobiegawcze). Procedury beneficjenta uwzględniają wnioski 
wynikające ze sporządzonej przez niego analizy ryzyka.
Beneficjent posiada wewnętrzne regulacje w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu 
interesów, zapobiegania korupcji i nadużyciom finansowych w zakresie korupcji 
i fałszerstwom,  przeciwdziałania zmowom przetargowym.

Pracownicy Beneficjenta zaangażowani w realizację projektu zostali poinformowani 
o możliwości i sposobie zgłaszania zauważonych potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć 
występujących przy realizacji projektu. Na stronie internetowej 
https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci Beneficjent informuje o opracowanym 
przez Instytucję Zarządzającą narzędziu informatycznym służącym do zgłaszania informacji 
o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Symptomy mogące wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego

Nie stwierdzono symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego.

Zastosowane techniki kontrolne:

Do weryfikacji niniejszego zakresu kontroli zastosowano:

a) analizę dokumentów źródłowych,
b) analizę obowiązujących w jednostce kontrolowanej procedur.

Wypełniono następujące listy sprawdzające:

 Lista sprawdzająca dokumenty/informacje w postępowaniach nieobjętych zakresem 
stosowania ustawy PZP,

 Lista sprawdzająca dotycząca badania zgodności zawartego aneksu do umowy nieobjętej
zakresem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP). 

 Lista sprawdzająca dotycząca przygotowanej przez beneficjenta analizy ryzyka 
w projekcie,

 Lista sprawdzająca dotycząca symptomów mogących wskazywać na wystąpienie 
nadużycia finansowego do wykorzystania podczas kontroli zawierania umów,

 Lista sprawdzająca procedury beneficjenta w zakresie udzielania zamówień.

Przeprowadzono analizę procedury zamówień publicznych Beneficjenta, dokumentacji która 
dotyczyła zawarcia kontrolowanej umowy wraz z aneksem oraz dokumentację z zakresu 
analizy ryzyka nadużyć finansowych.

4 Zbadano na próbie 3 z 11 losowo (excel: formuła „los zak”) wybranych działań Beneficjenta w zakresie 
określonych w analizie ryzyka działań zapobiegawczych i kontrolnych beneficjenta
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C. Wykaz stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości

Brak

D. Informacja o korektach finansowych 

Nie dotyczy

E. Zalecenia

Brak

F. Informacja o wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
o przeprowadzenie kontroli (nie dotyczy)

Opinia pokontrolna nr POIS-1.4.1-UA-24/20 została opracowana, zweryfikowana i podpisana 
zdalnie z uwagi na sytuacje epidemiologiczną – COVID-19.

25.01.2021 r.                                      Anna Skowronek – zatwierdzono w trybie pracy zdalnej   

Data                                    Pieczęć i podpis osoby przeprowadzające czynności kontrolne)

Małgorzata Keller-Boroszko
Dyrektor
Biuro Kontroli i Audytu
/ – podpisany cyfrowo/

...................................................................................

(Pieczęć i podpis Dyrektora Departamentu 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 opinii 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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