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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielanie zamówienia publicznego.

Nazwa podmiotu
kontrolowanego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nr/Tytuł projektu 10.1 oś priorytetowa X Pomoc techniczna Plan Działań sektora energetyka na lata 
2019-2020

Rodzaj kontroli Kontrola na miejscu, na zakończenie

Termin kontroli 24.05.2021 r. – 09.07.2021 r. i 04-30.08.2021 r. 

Nazwy
skontrolowanych
postępowań
o udzielenie
zamówienia
publicznego

1) kompleksowa organizacja i przeprowadzenie dwóch 1-dniowych szkoleń o 
charakterze zamkniętym pn. „Rozliczanie projektów POIiŚ 2014-2020 z 
wykorzystaniem systemu SL2014”,
2) zakup 8 klimatyzatorów,
3) kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia o charakterze 
zamkniętym pn. „Udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków 
unijnych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych”,
4) dokonanie oceny 8 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach 
konkursu w Poddziałaniu 1.7.2 pod względem kryteriów merytorycznych II stopnia w 
obszarze: „Aspekty finansowe realizacji projektów energetycznych – Efektywna 
dystrybucja ciepła i chłodu”,
5) dokonanie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu w 
Poddziałaniu 1.7.1 pod względem kryteriów merytorycznych II stopnia w obszarze: 
„T-aspekty techniczne oraz rozwiązania instytucjonalne oraz formalno-prawne”,
6) opracowanie, realizacja oraz emisja dwóch audycji telewizyjnych promujących 
POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka działanie 1.7 wraz z dwoma powtórkami oraz 
przekazaniem praw autorskich do scenariusza i audycji, 
7) usługa cateringowa podczas konferencji dotyczącej możliwości uzyskania 
dofinansowania ze środków oferowanych w ramach działania 1.7 „Kompleksowa 
likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego” I osi priorytetowej POIiŚ 
na lata 2014-2020. 

Ustalenia
z przeprowadzonej
kontroli

Ad 1. Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze.
Ad 2. Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze.
Ad 3. Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze.
Ad 4. Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze.
Ad 5. Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze.
Ad 6. Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze.
Ad 7. Nie zidentyfikowano nieprawidłowości w badanym obszarze.

Data: 06.09.2021 r. 

Podpis kierownika jednostki kontrolującej albo osoby upoważnionej:                                                                                

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