Korekta historii zakupów
w procedurze oznaczania drewna
pod względem przyszłych nabywców
na rynku podstawowym na 2018 rok
Materiały informacyjne dla nabywców - listopad 2017

Podstawa – wybrane akty
• Decyzja nr 282 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
07 listopada 2017 r. (znak: ZM.800.27.2017) w sprawie ustalenia
okresu dotyczącego historii zakupu oraz możliwości jej korekty
• Komunikat 2 w sprawie przeprowadzenie oznaczania surowca
drzewnego pod względem przyszłych nabywców na rynku
podstawowym na 2018 rok (harmonogram)
• Decyzja nr 285 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
09.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wadium na rynkach:
podstawowym, rozwoju i uzupełnień
• Komunikat 3 z dn. 09.11.2017 w sprawie ustalenia historii zakupów
oraz obowiązujących aktów prawnych
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Harmonogram korekt historii zakupów
8.11.2017
Udostępnienie informacji dla nabywców w aplikacji Portal Leśno-Drzewny dotyczącej historii
zakupów drewna z okresu 01.07.2015 - 30.06.2017 r. Historia zakupów stanowi podstawę
obliczenia oferty nabycia drewna w procedurze oznaczania drewna
na rok 2018.
8.11.2017 – 14.11.2017
W przypadku zastrzeżeń nabywców co do przedstawionej w PL-D historii zakupów składanie wniosków o jej korektę. Wniosek należy składać w nadleśnictwie, w którym
wystąpiła niezgodność danych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2017 do godz.
15.00.
10.11.2017 – 17.11.2017
Korekty wielkości zakupów na podstawie zgłoszonych wniosków nabywców.
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Wadium (decyzja 285/2017)
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Korekta historii zakupów
•

Historia zakupów od bieżącej procedury została pobrana z większą
szczegółowością niż dotychczas. Z tego względu mogą pojawić się sytuacje, że
historia szczególnie za okres 07.2015 – 06.2016 jest niekompletna, np. w sytuacji
kiedy dokonywane były za ten okres korekty danych. Prosimy o jej weryfikację
i złożenie wniosków o korekty w odpowiednich nadleśnictwach.

grupa
dotychczasowa

nowa grupa

W igl

W SO, W ŚW, W JD-DG, W MD, WB1 IGL, W IGLAS POZOST

W liść

W BRZ, W OL, W BK, W TP-OS, W JS, WB1 LISC, W LISC POZOST

S

S2A LISC, S2A IGL, S2B LISC, S2B IGL, S POZOST

M

bez zmian

W Db

bez zmian
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Składanie wniosków o zmianę okresu historii

W związku z zapisami decyzji 282/2017
udostępniona została funkcjonalność składania
wniosków o zmianę okresu historii zakupów 
Historia zakupów – zmiana okresu.

Historia zakupów jest podstawą do obliczenia wielkości oferty zakupu w PLD
(oferta zakupu = średnioroczna ilość zakupiona w okresie kwalifikowanym
w każdej z grup drewna)
Przykład
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za okres
07.2015 – 06.2017

za okres
07.2016- 06.2017

historia w grupie drewna

15000

10000

łączna wielkość
oferty zakupu dla grupy
drewna

7500

10000

Składanie wniosków o zmianę okresu historii

Złożenie wniosku o jednoroczną historię jest możliwe przez użytkownika
z uprawnieniem do podpisu oferty zakupu.
Wybór z listy rozwijalnej Tak i użycie przycisku Zatwierdź zapisuje wniosek (1).
Wniosek można wycofać poprzez Wybór Nie i użycie przycisku Zatwierdź (2).
Dla użytkownika bez uprawnienia do podpisywania ofert przyciski są
niedostępne (3).

(1)
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(2)

(3)

Składanie wniosków o zmianę okresu historii

Po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Generalnego LP zmianie
ulegnie opis w polu Status DGLP na Zatwierdzony, co oznacza że
wielkość oferty nabycia obliczana będzie na podstawie zakupów drewna
w okresie 07.2016 – 06.2017.
Uwaga: Historia zakupów umieszczona w punkcie menu Historia zakupów
dostępna będzie nadal dla okresu dwuletniego, tj. 07.2015 – 06.2017
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Zespół zadaniowy do spraw
budowy, utrzymania i rozwoju
elektronicznego systemu sprzedaży
drewna w Lasach Państwowych

