Rynek dla rozwoju (2017) –
oświadczenie Nabywcy,
umowa z RDLP
Materiały informacyjne dla Nabywców
i jednostek LP
(Dane z bazy testowej PLD)

Podstawa

Szczegółowe regulacje dotyczące działań na rynku dla rozwoju zawarte są w
Zarządzeniu 46/2016 oraz decyzjach 526/2016, 26/2017 i 45/2017 wydanych
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
2

Warunki uczestnictwa
• Rejestracja w Portalu Leśno – Drzewnym;
• Zaakceptowanie regulaminu korzystania z Portalu Leśno –
Drzewnego;
• Zadeklarowanie w formie wniosku (załącznik nr 1 decyzji 45/2017) woli
zakupu surowca drzewnego na rynku dla rozwoju;
• Złożenie za pośrednictwem PLD oświadczenia (załącznik nr 2 do
decyzji 45/2017)

o ilości drewna możliwego do zakupu spoza LP
zabezpieczającego potrzeby surowcowe działania rozwojowego .
• Zaakceptowanie za pośrednictwem PLD umowy z dyrektorem
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (załącznik nr 3 do decyzji
45/2017).
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Składanie wniosku

Link w menu Różne, Wnioski – pula rozwojowa umożliwia dostęp do
formularza wniosku o udział w procedurze oznaczania drewna pod względem
przyszłych nabywców na 2017 rok na rynku dla rozwoju (dawniej inwestycje)
oraz do formularza oświadczenia i umowy z dyrektorem RDLP, o których mowa
w Decyzji 45/2017
Uwaga: Wszystkie funkcjonalności związane z wnioskami o udział w
procedurze dostępne są dla użytkowników posiadających uprawnienie do
podpisywania ofert w PLD.
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OŚWIADCZENIE
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Oświadczenie

Po złożeniu wniosku o udział w procedurze oznaczania drewna pod względem
przyszłych nabywców na rynku dla rozwoju, kolejnymi krokami, które należy
wykonać są złożenie oświadczenia oraz zawarcie umowy z dyrektorem RDLP.
Dostęp do formularza oświadczenia

Oświadczenie ( ikona

)

Dla każdego wniosku złożyć należy osobne oświadczenie, dotyczące ilości drewna
spoza LP, jakie zaspokajają potrzeby danego działania rozwojowego.
6

Oświadczenie

Formularz oświadczenia, o którym mowa w decyzji 45/2017
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Oświadczenie

Aby złożyć oświadczenie, po wpisaniu wartości w pola przyporządkowane
odpowiednim grupom drewna, należy użyć przycisku Akceptuję.
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Oświadczenie

(1)

Zapisanie danych potwierdzone jest komunikatem. W polu Data
oświadczenia (1) pojawia się data złożenia oświadczenia.
Oświadczenie można zmienić korzystając z ikony
. Po korekcie
danych oświadczenie należy powtórnie zapisać korzystając z przycisku
Akceptuję.
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UMOWA Z RDLP
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Umowa z RDLP
Podpisanie umowy z dyrektorem RDLP, o której mowa w Decyzji 45/2017,
umożliwia przycisk Umowy RDLP.

Użycie przycisku umożliwia wybór RDLP, z dyrektorem której zamierzamy zawrzeć
umowę.
W liście wyboru (1) wyświetlane są nazwy tych RDLP, na terenie których
zlokalizowane są działania inwestycyjne.
(1)

Po wybraniu RDLP należy użyć przycisku
Pokaż.
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Umowa z RDLP

(1)

(2)
W formularzu umowy należy wypełnić pole dotyczące osoby reprezentującej
Przedsiębiorcę (1) oraz zaznaczyć pole u dołu formularza (2).
Podpisanie umowy następuje za pośrednictwem przycisku Akceptuję.
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Umowa z RDLP

(1)

Na formularzu umowy wyświetlane są statusy informujące o stanie umowy (1).
Akceptację umowy z dyrektorem RDLP można wycofać korzystając z przycisku
Wycofaj akceptację.
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Zespół zadaniowy do spraw
budowy, utrzymania i rozwoju
elektronicznego systemu sprzedaży
drewna w Lasach Państwowych

