
Zarządzenie nr 3/2022  

Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

z dnia 11 lutego2022 r. 

 

 
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pod nazwą „Dostawa mikroskopu skaningowego (SEM) 
 z detektorem EDS z wyposażeniem wraz z instalacją i uruchomieniem oraz 
przeprowadzenie dwuetapowego szkolenia z obsługi dla personelu”. 

 

 
Działając na podstawie art. 52 i 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 §9 1 Statutu Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, w związku 
z treścią Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1 
 

1. Powołuje się Komisję przetargową, zwaną dalej ,,Komisją’’ do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  „Dostawa mikroskopu skaningowego (SEM) 
 z detektorem EDS z wyposażeniem wraz z instalacją i uruchomieniem oraz przeprowadzenie 
dwuetapowego szkolenia z obsługi dla personelu”. 
 

2. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem pracy Komisji przetargowej, stanowiącej 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Instytutu z dnia 11 lutego 2022 r. 
 

3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i kończy pracę z dniem zawarcia umowy  
o udzielenie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania. 

  
4. Zmiana składu Komisji wymaga odrębnego zarządzenia.  

 
§ 2 

 
Do składu Komisji powołuję następujące osoby, w charakterze: 
 
1. przewodniczący – Katarzyna Krawczyk  
2. sekretarz – Anna Pikulska  
3. członek – dr Zdzisław Hensel   
4. członek – dr hab. Mateusz Bogucki  

 
§ 3 

 
1. Zakres obowiązków osób wchodzących w skład Komisji został określony w Regulaminie pracy 

Komisji przetargowej, stanowiącej Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Instytutu z 
dnia 11 lutego 2022 r. 
 

2. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący. 



  
3. Przewodniczący Komisji zostaje upoważniony do podziału bieżącej pracy pomiędzy członków 

Komisji, mając na uwadze indywidualizację odpowiedzialności członków Komisji wynikającą z 
Regulaminu, o którym mowa w ust. 1. 

  
4. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz Komisji.  

 
5. Wszyscy członkowie Komisji zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.  

56 ust. 2 ustawy Pzp.  
 
6. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp składa 

się przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 

Dyrektor  

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

 

 

Prof. dr hab. Marian Rębkowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie otrzymują członkowie Komisji:  
1. Katarzyna Krawczyk 
2. Anna Pikulska 
3. dr Zdzisław Hensel 
4. dr hab. Mateusz Bogucki 
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