
Dogrywka Nr 1 na 2017 rok

Materiały informacyjne dla Przedsiębiorców
Dane z bazy testowej PLD

Prezentacja jest uzupełnieniem informacji zawartych we wcześniejszych materiałach informacyjnych 
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Terminarz



3

Dogrywka 

Do składania, 
modyfikowania i 
podpisywania ofert 
nabycia drewna służą linki 
dostępne w obszarze 
menu Dogrywka. 
Mechanizmy w 
poszczególnych punktach 
menu działają tak samo 
jak w etapie zasadniczym.
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Dogrywka - zmiany w raportach

Dane w raportach Potencjalnie maksymalna oferta zakupu, Ocena kryterium 
geografii, Obłożenie ofert i Zwyczaj kupiecki zostały zaktualizowane.
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Dogrywka – zwyczaj kupiecki

Raport dotyczący zwyczaju kupieckiego uzupełniono o kolumnę zawierającą 
wyniki etapu zasadniczego procedury.

Uwaga! Zwyczaj kupiecki w dogrywce równy jest różnicy pomiędzy średnioroczną 
ilością drewna w grupie drewna w nadleśnictwie i ilością która stanowi wynik  
etapu zasadniczego.
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Dogrywka – zwyczaj kupiecki

Przykład 1:
Nadleśnictwo Durowo, grupa WL – brak zakupów w etapie zasadniczym

Zwyczaj kupiecki w dogrywce = 183 m3 – 0 m3 � 183 m3

Oferta zakupu w dogrywce 183 m3

Odchylenie złożonej oferty od zwyczaju wynosi 0%, ocena kryterium 
zwyczaju kupieckiego 10 pkt.
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Dogrywka – zwyczaj kupiecki

Zwyczaj kupiecki w dogrywce = 183 m3 – 0 m3 � 183 m3

Oferta zakupu w dogrywce 146 m3

Odchylenie złożonej oferty od zwyczaju wynosi 20%, ocena kryterium 
zwyczaju kupieckiego 0 pkt.
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Dogrywka – zwyczaj kupiecki

Zwyczaj kupiecki w dogrywce = 355 m3 – 600 m3 � -245 m3

Wykorzystano cały zwyczaj w etapie zasadniczym. 

Oferta zakupu w dogrywce 50 m3

Przykład 2:
Nadleśnictwo Okonek, grupa WL – zakup ponad zwyczaj kupiecki                
w etapie zasadniczym

Oferta złożona na grupę WL będzie miała ocenę zwyczaju kupieckiego 0 pkt 
� wykorzystany zwyczaj kupiecki
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Dogrywka – zwyczaj kupiecki

Zwyczaj kupiecki w dogrywce = 316 m3 – 310 m3 � 6 m3

Oferta zakupu w dogrywce 6 m3

Przykład 3:
Nadleśnictwo Wałcz, grupa WL – zakupy poniżej zwyczaju kupieckiego              
w etapie zasadniczym

Odchylenie złożonej oferty od zwyczaju wynosi 0%, ocena kryterium 
zwyczaju kupieckiego 10 pkt.
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Dogrywka – geografia zakupów

Etap zasadniczy

Dogrywka

Ze względu na zmianę wielkości oferty zbycia w dogrywce zmianie uległa lista 
nadleśnictw z oceną za kryterium geografii.
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Dogrywka – Potencjalnie maksymalna ocena ofert

Potencjalnie maksymalne oceny uwzględniają „nowy” zwyczaj kupiecki oraz 
„nową” geografię, np. nadleśnictwa Podanin czy Sarbia.

Etap zasadniczy

Dogrywka



Zespół zadaniowy do spraw
budowy, utrzymania i rozwoju 
elektronicznego systemu sprzedaży
drewna w Lasach Państwowych


