
Zarządzenie nr 2/2021 
Dyrektora Instytutu Archeologii Etnologii PAN  

z dnia 19 kwietnia 2021 roku  
  

w sprawie:  zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN  

  
 
Działając na podstawie art. 52, art. 53 ust.1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 
r. (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1796) oraz § 8 §9 i § 11 ust.1 Statutu Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN, zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, Ośrodki oraz inne jednostki organizacyjne Instytutu, może następować wyłącznie w trybie i 
na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320), zwanej 
dalej „Pzp” oraz zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych na 
dostawy, usługi i roboty budowlane przez Instytut, Ośrodki, jednostki pomocnicze i zespoły 
naukowe Instytutu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji.  

§ 2 

Zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) jest Instytut Archeologii  
i Etnologii PAN, zwany dalej Instytutem.  

§ 3 

Kierownikiem zamawiającego w rozumieniu Pzp jest Dyrektor Instytutu oraz inne osoby, którym 
powierzono wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika zamawiającego, o których 
mowa w Pzp, na podstawie stosownego upoważnienia.  

§ 4 

W odniesieniu do środków finansowych pozostających w dyspozycji Instytutu, czynności 
zastrzeżone dla Kierownika zamawiającego wykonuje Dyrektor Instytutu lub inne osoby na 
podstawie udzielonego upoważnienia.  

§ 5 

W przypadku postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 2 ust. 
1 pkt 1 Pzp, w odniesieniu do postępowań prowadzonych przez Instytut – Dyrektor Instytutu może 
powołać Komisję przetargową w drodze zarządzenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia.  

§ 6 

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów Pzp, w szczególności udzielaniem zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane, sprawuje Dyrektor Instytutu.  

§ 7 

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie Zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 



§ 8 

Tracą moc Zarządzenia w zakresie zamówień publicznych wydane przez Dyrektora Instytutu 

Archeologii i Etnologii PAN pod rządami ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1843 ze zm.) oraz Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z 

dnia 26 lutego 2021 r.    

 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

   

 
Dyrektor 

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

 
prof. dr hab. Marian Rębkowski 


