
Moduł Klient 

Umowy Wieloletnie 

Materiały szkoleniowe dla Klientów LP. 

 
Widoki poszczególnych ekranów i komunikatów odzwierciedlają stan bazy testowej PLD                                               

na dzień 15 listopada 2012 roku i mogą ulec zmianie. 

  
Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju 

informatycznego systemu wspomagania sprzedaży drewna 



2 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

• Umowę wieloletnią może zawrzeć z LP każdy klient 

który: 

• może uczestniczyć w procedurach sprzedaży ofertowej  

w PLD (posiada historię współpracy z LP), 

• nie posiada aktywnych blokad z tytułu niepodpisanych 

umów sprzedaży lub z tytułu należności 

przeterminowanych, 

• zaakceptował regulamin UW. 

• Zawarcie umowy wieloletniej nie jest konieczne i 

niezbędne do wzięcia udziału w procedurach sprzedaży 

ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów w PLD. 



3 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Na 2013 rok wg obowiązujących zasad sprzedaży w PGL LP maksymalna  

wysokość oferty zakupu wynosi 70% średniorocznej wartości wielkości zakupów.  

Taka masa będzie też uwidoczniona w załączniku do UW. 

Klient  ABCD 



4 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowa wieloletnia 

124824m3/3 41906 m3 

Fragment  informacji 

uzupełniającej do 

podpisanej UW 



5 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Złożenie 

wniosku o 

umowę 

wieloletnią – 

menu Umowa 

wieloletnia 

Klient  ABCD 



6 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Klient  ABCD 



7 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Akceptacja 

regulaminu 



8 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Czas w jakim można składać 

wniosek o zawarcie UW 

Wzory UW oraz załącznika do 

UW 

Klient  ABCD 



9 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 



10 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 



11 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Nowa firma bez 

uwidocznionej w 

systemie wielkości 

zakupów nie może 

złożyć wniosku o 

UW. 



12 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowa wieloletnia 

Składanie wniosku o zawarcie 

UW  

Klient  ABCD 



13 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Potwierdzenie wniosku 



14 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Warunkiem złożenia wniosku jest uzupełnienie danych w 

systemie. Rodzaj danych zależny jest od formy 

organizacyjnej firmy. 

Klient  ABCD 



15 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Możliwe warianty form organizacyjnych 

Klient  ABCD 



16 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Osoba 

fizyczna 

prowadząca 

działalność. 

 

Po 

uzupełnieniu, 

potwierdzamy 

dane i 

zatwierdzamy 

Klient  ABCD 



17 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Spółka cywilna. 

Po potwierdzeniu 

danych i 

zatwierdzeniu 

należy  

wprowadzić osoby 

reprezentujące 

firmę zgodnie z 

umową spółki. 

Klient  ABCD 



18 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Dane 

wspólników 

spółki 

cywilnej. 

 

Przycisk 

Nowy. Po 

wprowadzeniu 

zatwierdzamy 

Klient  ABCD 



19 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Dla pozostałych 

form 

organizacyjnych 

wpisujemy dane 

sądu 

rejestrowego 

oraz dane osób 

uprawnionych do 

rejestracji. 

Klient  ABCD 



20 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Osoby 

reprezentujące 

Klient  ABCD 



21 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowa wieloletnia 

Po wypełnieniu danych 

należy powtórnie (!!!) złożyć 

wniosek  o zawarcie UW. 

Klient  ABCD 



22 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Po złożeniu wniosku umowa 

otrzymuje status  do 

podpisania 

 

Do czasu podpisania przez 

Dyrektora Generalnego LP 

wniosek można wycofać. 

Klient  ABCD 



23 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Dane niezbędne do zawarcia UW możemy wprowadzić także z poziomu  

punktu menu – Twoje Dane 

Klient  ABCD 



24 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Wprowadzenie 

danych do UW 

Klient  ABCD 



25 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Wprowadzanie danych 

zaczynamy od wyboru 

formy organizacyjnej. 

Klient  ABCD 



26 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Jeśli w systemie 

nie został 

uwidoczniony 

numer KRS  

(nie dotyczy osób 

fizycznych pdg i 

spółek cywilnych) 

nie będzie można 

zapisać danych 

uzupełniających na 

potrzeby UW. 

W celu 

dopisania 

numeru KRS 

należy 

skontaktować 

się z 

nadleśnictwem 

macierzystym. 

Klient  ABCD 



27 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Po upływie terminu 

składania wniosków  

o zawarcie UW umowy 

zostaną podpisane 

elektronicznie przez 

Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych. 

 

Klient  ABCD 



28 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

O podpisaniu UW klient 

zostanie powiadomiony 

mailem. 



29 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

• Aby zakończyć procedurę zawarcia umowy wieloletniej 

należy udać się do nadleśnictwa macierzystego i 

podpisać umowę. 

• Podpis muszą złożyć osoby wymienione w umowie 

wieloletniej, uprawnione do reprezentacji firmy. 



30 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Po podpisaniu 

umowy w 

nadleśnictwie 

macierzystym można 

pobrać podpisaną 

umowę w wersji 

elektronicznej 

Klient  ABCD 



31 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowa wieloletnia 



32 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Szczegóły podpisu elektronicznego 



33 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Informacja uzupełniająca do 

umowy. 



34 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

• Wypowiedzenie UW może nastąpić w każdym czasie. 

• Konieczne jest zachowanie formy pisemnej. 

• Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące (90 dni). 



35 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

Dane o umowie która 

jest wypowiedziana. 

Klient  ABCD 



36 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 



37 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Umowy wieloletnie 

O zmianie statusu 

umowy (wypowiedziana) 

klient powiadomiony 

będzie mailem 



Moduł Klient 

Składanie oferty zakupu i Wyniki 

Materiały szkoleniowe dla Klientów LP. 

 
Widoki poszczególnych ekranów i komunikatów odzwierciedlają stan bazy testowej PLD                                               

na dzień 15 listopada 2012 roku i mogą ulec zmianie. 

  
Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju 

informatycznego systemu wspomagania sprzedaży drewna 



39 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie oferty zakupu 

• Do złożenia oferty zakupu drewna w PLD uprawniony 

jest klient który: 

• posiada uwidocznioną w systemie wielkość zakupów 

drewna, 

• nie posiada aktywnych blokad z tytułu niepodpisanych 

umów sprzedaży lub z tytułu należności 

przeterminowanych, 

• zaakceptował regulamin PLD 

• Cena uwidoczniona w ofercie sprzedaży będzie ceną 

obowiązującą strony po zawarciu umowy. Zasady 

zmiany tych cen zostaną określone w terminie 

późniejszym (indeksacja cen). 

 



40 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie oferty zakupu 

 
Menu służące składaniu ofert 

zakupu w PLD 

Klient  ABCD 



41 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie ofert zakupu 

• Wprowadzono nowe pojęcia: 

• globalna minimalna ilość zakupu – określa maksymalną 

wartość jaką przyjąć może minimalna ilość zakupu. 

Wstępnie założono że jest to 100 m3 

• minimalna ilość zakupu – określa minimalną ilość masy 

dla danej GHG jaką klient zainteresowany jest w 

nadleśnictwie. Przyjmuje wartości od 1 – 100. 

• Minimalna ilość związana jest z masą minimalną na 

jaką może zostać zawarta umowa na daną GHG. 

Wykorzystywana jest przez algorytm rozdziału masy. 

Minimalna ilość zakupu określana jest przez klienta. 

 



42 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie oferty zakupu 

W wyszukiwarce ofert sprzedaży na bieżąco aktualizowane są 

informacje o obłożeniu ofert sprzedaży  

Kliknięciem w „koszyk” 

dokonujemy zakupu 

Klient  ABCD 



43 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie oferty zakupu 

Składając ofertę zakupu 

określamy masę minimalną 

oraz masę oferty zakupu i 

zatwierdzamy ofertę 

Klient  ABCD 



44 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie oferty zakupu 

• Masa oferty/ofert 

zakupu nie może 

być większa od 

możliwości zakupu 

klienta. 

• Program kontroluje 

masę już na etapie 

składania oferty 

zakupu, nie jak było 

dotychczas - przy 

podpisywaniu oferty 

zakupu. 



45 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie oferty zakupu 

Złożenie większej niż 

możliwa oferty zakupu 

generuje komunikat i 

wymusza konieczność 

poprawy oferty zakupu. 

Klient  ABCD 



46 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie oferty zakupu 

Po skorygowaniu masy oferty zakupu do maksymalnej dopuszczalnej 

wielkości oferta zostaje zapisana. 

Klient  ABCD 



47 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie ofert zakupu 

Złożone oferty zakupu można przeglądać i edytować w zestawieniu 

ofert zakupu – Moje oferty zakupu. Tu także można sprawdzić bieżące 

obłożenie GHG. 

Klient  ABCD 



48 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie ofert zakupu 

Dla oferty  W_STANDARD BRZ 504 m3 obłożenie 158% oznacza, że 

klienci złożyli oferty zakupu w wysokości 798 m3. Dla zaspokojenia 

wszystkich chętnych brakuje więc 294 m3 drewna. 

 

Współczynnik redukcji ofert wyniesie 504/798 = 0,63. 

 

Każdy z klientów otrzyma ok. 63% złożonej oferty. Ostateczna masa 

zakupu będzie zależała od zadeklarowanych mas minimalnych. 



49 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie oferty zakupu 

Dzień przed planowanym zakończeniem składania ofert  

zakupu informacje o obłożeniu oferty i „brakującej” masie 

zostaną ukryte. 

Klient  ABCD 



50 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie oferty zakupu 

Aby oferty były ważne należy je podpisać!!! 

Klient  ABCD 



51 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Składanie oferty zakupu 

Składanie oferty 

zakupu w I i w II etapie 

odbywa się na tych 

samych zasadach. 

Klient  ABCD 



52 

WYNIKI 



53 

WYNIKI 
Z wynikami można zapoznać 

się w pkt menu – Wyniki 

procedowania 

Klient  ABCD 



54 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Wyniki 

 Przypis drewna przebiega dla każdej oferty sprzedaży oddzielnie wg 
następującego algorytmu:  

 
• dla ofert sprzedaży gdzie nie ma „przeofertowania” dokonuje się pełnego 

przypisu drewna do ofert przedsiębiorców, 

• dla ofert sprzedaży gdzie występuje „przeofertowanie” dokonuje się 
proporcjonalnej jednakowej procentowej redukcji każdej złożonej oferty 
zakupu odzwierciedlającej stopień „przeofertowania”, 

• przy redukcji przypisu drewna uwzględnia się parametr minimalnej masy 
zakupu - pozostała ilość drewna pochodząca z odrzuconych ofert zakupu, 
gdzie dokonano przypisu poniżej masy minimalnej zostaje rozpisana do 
pozostałych ofert z zachowaniem zasady proporcjonalności, 

• odrzucenie ofert, o których mowa w ust. c) odbywa się sukcesywnie od 
pozycji o największej różnicy między określoną przez przedsiębiorcę 
masą minimalną a tym co zostało mu przypisane. 



55 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Wyniki 

Klient GHG 
Oferta 

sprzed. 

Oferta 

zakup. 

Zadeklar. masa 

min. 
Ilość wyliczona 

A W_STANDARD SO 8112 3550 100 3550 

B W_STANDARD SO 8112 1000 100 1000 

C W_STANDARD SO 8112 190 100 190 

suma 4740 4740 

Oferta sprzedaży 8112 m3 

Suma ofert zakupu – 4740 m3 

 

Każdy klient otrzymuje 100% oferty zakupu 



56 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Wyniki 

Klient GHG 
Oferta 

sprzed. 

Oferta 

zakup. 

Zadeklar. masa 

min. 
Ilość wyliczona 

A W_STANDARD BRZ 116 116 50 58 

B W_STANDARD BRZ 116 116 50 58 

suma 232 116 

Oferta sprzedaży 116 m3 

Suma ofert zakupu – 232 m3 

Współczynnik redukcji – 0,50 

Zadeklarowana masa minimalna < ilości wyliczonej 

 

Każdy klient otrzymuje 50% złożonej oferty zakupu 



57 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Wyniki 

Oferta sprzedaży 3220 m3 

Suma ofert zakupu – 4287 m3 

Współczynnik redukcji – 0,75 

Zadeklarowana masa minimalna Klienta D > ilości wyliczonej - oferta zostaje 

odrzucona 

 

Klienci A B C E otrzymują 75% złożonej oferty zakupu 

Klient GHG 
Oferta 

sprzed. 

Oferta 

zakup. 

Zadeklar. masa 

min. 
Ilość wyliczona 

A S_S2B_GD SO 3220 552 100 415 

B S_S2B_GD SO 3220 145 100 109 

C S_S2B_GD SO 3220 274 25 206 

D S_S2B_GD SO 3220 96 96 72 

E S_S2B_GD SO 3220 3220 100 2418 

suma 4287 

Krok 1 



58 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania 

sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 

Wyniki 

Oferta sprzedaży 3220 m3 

Suma ofert zakupu – 4191 m3 

 

Masa 72 m3 z odrzuconej oferty zostaje rozdzielona na pozostałych klientów 

 

Klienci A B C E otrzymują ponad 76,8% złożonej oferty zakupu 

Klient GHG 
Oferta 

sprzed. 

Oferta 

zakup. 

Zadeklar. masa 

min. 
Ilość wyliczona 

A S_S2B_GD SO 3220 552 100 424 

B S_S2B_GD SO 3220 145 100 111 

C S_S2B_GD SO 3220 274 25 211 

E S_S2B_GD SO 3220 3220 100 2474 

suma 4191 3220 

Krok 2 



Dziękuję za uwagę 

Opracował: Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu 

wspomagania sprzedaży drewna na podstawie danych z bazy testowej PLD. 


