
Zarządzenie Nr  1/2021 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku 

z dnia 4 stycznia 2021 roku 
 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych  
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych. 

 
Na podstawie §10 ust.13 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku,  

stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr 258/2018  z dnia 6 marca 

2018r.,zarządzam co następuje: 

§ 1 
Wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 130 000 złotych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku, stanowiący załącznik  

do niniejszego zarządzenia  

§ 2 
Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi pełniącemu obowiązki  pełnomocnika  

d.s. zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku. 

§ 3 
Traci moc Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku z dnia  

2 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w  regulaminie ramowych procedur udzielania 

zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot 30 000 euro. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

           Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku 

Celina Górska 
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