
Sprzeda ż uzupełniaj ąca w Portalu 
Leśno-Drzewnym
2015 rok

Materiały informacyjne dla Klientów
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Podstawa prawna

• Zarządzenie 27 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie
wprowadzenia dodatkowej procedury sprzedaży
drewna – uzupełniająca sprzedaż ofertowa w Portalu
Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu.
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Terminarz sprzeda ży uzupełniaj ącej w PLD

• 30.03.2015 – 03.04.2015 - Zgłaszanie przez przedsiębiorców
wniosków o udział w procedurze oraz niezgodności co do ilości
maksymalnej oferty zakupu drewna (dot. przedsiębiorców którzy
byli uprawnieni do wzięcia udziału w procedurze sprzedaży
ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na
2015 r., a z przyczyn losowych nie wzięli w niej udziału).

• 30.03.2015 – 07.04.2015 - Sporządzenie w PL-D przez 
jednostki Lasów Państwowych ofert sprzedaży. 
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Terminarz sprzeda ży uzupełniaj ącej w PLD

• 08.04.2015 – 13.04.2015 - Od godz. 10:00 dnia 08.04.2015 r. do
godz. 15:00 dnia 13.04.2015 r. – składanie przez przedsiębiorców ofert
zakupu drewna w PL-D w I etapie uzupełniającej sprzedaży ofertowej
według grup handlowo-gatunkowych oferowanych przez nadleśnictwa
i zakłady Lasów Państwowych. Maksymalna ilość drewna w ofertach
zakupu poszczególnych przedsiębiorców w I etapie uzupełniającej
sprzedaży ofertowej jest wynikiem różnicy pomiędzy wartością 90%
maksymalnej wielkości ofert zakupu na I etap procedury sprzedaży
ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu
drewna na 2015 r., a ilością przypisanego drewna w obydwu etapach tej
procedury (nie stosuje się przy tym podziału ofert zakupu na grupy
drewna).

• 14.04.2015 - Ogłoszenie wyników I etapu uzupełniającej sprzedaży 
ofertowej w PL-D.
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• 15.04.2015 – 16.04.2015 - Od godz. 10:00 dnia 15.04.2015 r.
do godz. 15:00 dnia 16.04.2015 r. składanie przez przedsiębiorców
ofert zakupu drewna w PL-D w II etapie uzupełniającej sprzedaży
ofertowej.

• 17.04.2015 - Ogłoszenie wyników II etapu uzupełniającej
sprzedaży ofertowej w PL-D (data równoznaczna z terminem
zawarcia umów z procedury).

• 20.04.2015 – 19.05.2015 - Spisywanie umów z procedury
uzupełniającej sprzedaży ofertowej drewna w PL-D.
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MODUŁ KLIENTA
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Pojęcia

• PLD, procedura PLD, procedura zasadnicza - sprzedaż ofertowa w 
Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu.

• Procedura uzupełniająca, sprzedaż uzupełniająca - uzupełniająca
sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem 
wielkości zakupu.
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Warunki udziału w procedurze

• W procedurze uzupełniającej na 2015 rok udział będą
mogli wziąć przedsiębiorcy którzy:
1. złożyli i podpisali ofertę zakupu, a których zakupy

zrealizowane w obu etapach PLD (przypis drewna) nie
przekroczyły 90% masy na jaką mogli złożyć ofertę
w I etapie PLD (70% średniorocznej oferty zakupu)

2. złożyli a nie podpisali oferty zakupu w PLD
3. nie złożyli z przyczyn losowych oferty zakupu w PLD
4. zawarli umowy dwuletnie na lata 2015-2016 i spełniają

warunek opisany w pkt 1
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Warunki udziału w procedurze

• Klienci, którzy wzięli udział w procedurze PLD (złożyli
lub złożyli i podpisali ofertę zakupu) będą mieli
automatycznie obliczoną wielkość oferty na potrzeby
sprzedaży uzupełniającej.

• Klienci, który nie złożyli ofert z przyczyn losowych
w procedurze PLD mogą złożyć wniosek
w nadleśnictwie macierzystym o udział w sprzedaży
uzupełniającej. Dla klientów, tych nie obliczono
systemowo wielkości oferty zakupu.
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Warunki udziału w procedurze

Dla klientów, którzy z przyczyn losowych nie złożyli
oferty zakupu PLD i wystąpili z wnioskiem o udział
w sprzedaży uzupełniającej:

a) Nadleśnictwo macierzyste weryfikuje złożone wnioski i podejmuje
decyzję o dopuszczeniu do udziału w sprzedaży uzupełniającej.

b) Wraz z wnioskiem do nadleśnictwa macierzystego o udział
w procedurze klient powinien złożyć wniosek do nadleśnictw,
w których dokonywał zakupów o uzupełnienie wolumenu
maksymalnej oferty zakupu drewna na sprzedaż uzupełniającą.

c) Przed korektą wielkości oferty zakupu nadleśnictwo jest
zobowiązane sprawdzić, czy nadleśnictwo macierzyste podjęło
decyzje dopuszczającą klienta do udziału w procedurze
uzupełniającej.
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Sprzeda ż uzupełniaj ąca 2015

Informację o wielkości oferty zakupu w procedurze uzupełniającej można
znaleźć w pkt menu Wielkość zakupów. Informacja widoczna jest od
30 marca br.
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Sprzeda ż uzupełniaj ąca 2015

Jeśli sumaryczne zakupy w PLD (wielkość zakupów) były niższe niż 90% 
maksymalnej oferty zakupu w I etapie, w tabeli widoczne jest rozliczenie grup. 
Wartości ujemne nie są błędem. Wynikają z zakupów w II etapie, gdzie nie 
było podziału na grupy drewna. Suma wierszy Etap III będzie maksymaln ą 
ofert ą zakupów w procedurze uzupełniaj ącej.
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Sprzeda ż uzupełniaj ąca 2015

• Jak obliczono maksymalną ofertę zakupu na potrzeby sprzedaży 
uzupełniającej

• Maks. oferta zakupu uzupełniaj ąca = (Wielko ść 
zakupów/3 *0,7) *0,9 – wyniki PLD (suma dwóch 
etapów)

� (Wielkość zakupów/3 *0,7) = maksymalna oferta zakupu w I 
etapie zasadniczej procedury PLD

�0,9 – mnożnik dostosowujący ofertę zakupu do wysokości 
90%
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Sprzeda ż uzupełniaj ąca 2015

• Jak obliczono maksymalną ofertę zakupu na potrzeby sprzedaży 
uzupełniającej (wartości sumaryczne klienta) - c.d.

Grupa 
drewna

Wielkość 
zakupów 

07.2011 –
06.2014

Wielkość zakupów 
średnioroczna

Maks oferta zakupu PLD 
(średnioroczna*0,7)

PLD 
wyniki 
etap 1 

PLD  
wyniki 
etap 2

Łącznie 
PLD

Pozostało

M 2676 892 624 456 0 456 168

S 7361 2454 1718 1136 28 1164 554

W 65 22 15 15 88 103 - 88

razem 10102 3367 2357 1723
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Sprzeda ż uzupełniaj ąca 2015

• Jak obliczono maksymalną ofertę zakupu na potrzeby sprzedaży 
uzupełniającej (wartości sumaryczne klienta) – c.d.

Grupa 
drewna

Maks oferta zakupu 
PLD 

(średnioroczna*0,7)

Oferta zakupu uzupełniająca
(Maks oferta zakupu PLD 

*0,9)

PLD 
wyniki 
etap 1 

PLD 
wyniki 
etap 2

Łącznie 
PLD

Oferta zakupu 
uzupełniająca – łącznie 

PLD =  Maksymalna oferta 
zakupu uzupełniająca

M 624 562 456 0 456 106

S 1718 1546 1136 28 1164 382

W 15 13 15 88 103 - 90

razem 2357 1723 398

Dane takie jak w PLD – wiersz: III etap
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Sprzeda ż uzupełniaj ąca 2015

• Jak obliczono maksymalną ofertę zakupu na potrzeby sprzedaży 
uzupełniającej (wartości sumaryczne klienta) – c.d.

Grupa M

((2676/3 * 0,7) * 0,9) – (456 +0) = 106 

średnioroczne zakupy = 891 m3

maksymalna oferta zakupu PLD = 624 m3

oferta zakupu uzupełniająca = 562 m3

wyniki PLD (dwa etapy) maksymalna oferta 
zakupu uzupełniająca
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Sprzeda ż uzupełniaj ąca 2015

Jeśli sumaryczne zakupy w PLD (wielkość zakupów) były wyższe niż 
90% maksymalnej oferty zakupu w I etapie lub jeśli przedsiębiorca nie 
wziął udziału w procedurze PLD system nie oblicza maksymalnej oferty 
zakupu w sprzedaży uzupełniającej.
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Sprzeda ż uzupełniaj ąca 2015

Jeśli przedsiębiorca nie brał udziału w procedurze PLD (wielkość zakupu)
i złożył wniosek o uzupełnienie maksymalnej oferty zakupu w nadleśnictwach 
gdzie dokonywał zakupów w okresie 07.2011 – 06.2014  po korekcie widoczny 
jest odpowiedni wpis. Dane korygowane zapisują się jako III Etap grupa M –
nie ma to znaczenia, gdyż w sprzedaży uzupełniającej nie ma podziału na 
grupy drewna.
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SKŁADANIE OFERTY ZAKUPU
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Oferta zakupu – klient nieuprawniony

Klient „nieuprawniony” do udziału w sprzedaży uzupełniającej 2015 
będzie miał możliwość przejrzenia ofert sprzedaży.
Brak będzie jednak możliwości złożenia oferty zakupu.
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Oferta zakupu – klient nieuprawniony

Przeglądanie 
oferty 
sprzedaży
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Oferta zakupu – klient nieuprawniony

Przy próbie 
zatwierdzenia oferty 
pojawi się komunikat
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Oferta zakupu – klient nieuprawniony

Jeśli klient zawarł umowę dwuletnią 2014-2015 nie 
może brać udziału w procedurze uzupełniającej –
system generuje komunikat.
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Oferta zakupu – klient uprawniony
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Oferta zakupu – klient uprawniony

Wyszukiwanie i składanie 
oferty zakupu odbywa się 
tak samo jak w 
poprzednich procedurach 
PLD. 
Brak jest podziału na 
grupy drewna!!!
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Oferta zakupu – klient uprawniony

Przy składaniu oferty zakupu 
program domyślnie przyjmuje 
wartość minimalnej masy 
zakupu („masa minimalna”) 
na poziomie 1m3.
Jej wartość można 
samodzielnie skorygować z 
zakresie od 1 do 100.
Określa ona minimalną ilość 
drewna w GHG jaka 
przedsiębiorca chce odebrać 
z jednostki LP i ma wpływ na 
proces przypisu drewna.
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Oferta zakupu – klient uprawniony

Tak jak do tej pory 
aplikacja na bieżąco 
rozlicza złożone oferty
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Oferta zakupu – klient uprawniony

Złożone oferty zakupu, aby wzięły udział w obliczeniu 
wyników muszą zostać podpisane!!!
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Oferta zakupu – klient uprawniony

Po podpisaniu należy pobrać i zachować plik 
potwierdzenia. Po wycofaniu podpisu plik traci ważność!
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• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawach 
związanych z zapisami zarządzenia, regulaminu 
sprzedaży czy ze składaniem oferty sprzedaży prosimy 
kontaktować się z pracownikami zajmującymi się 
sprzedażą drewna w biurach nadleśnictw lub rdLP.



Opracowanie:
Zespół zadaniowy
ds. budowy, utrzymania i rozwoju
elektronicznego systemu
sprzedaży drewna w LP


