
Oferty nabycia w procedurze  

oznaczania surowca drzewnego 

pod względem przyszłych 

nabywców na rynku podstawowym 

na rok 2018 

Materiały informacyjne dla nabywców 
Dane z bazy testowej PLD 
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Akty normatywne 

Wszystkie regulacje dotyczące sprzedaży drewna na bieżąco 

publikowane są na stronie Portalu Leśno-Drzewnego. 
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Harmonogram (komunikat nr 6 z dn. 22 listopada 2017 r) 
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Harmonogram (komunikat nr 6 z dn. 22 listopada 2017 r) 
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Publikacja oferty zakupu 

W okresie od 24 do 27 listopada (do godziny 10.00) oferta zbycia 

drewna na 2018 rok będzie widoczna tylko w panelu Raporty,              

raport Obłożenie ofert. 
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ZMIANA OKRESU HISTORII 

ZAKUPU 
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Zmiana okresu historii zakupu 

Status wniosku o zmianę okresu historii zakupów można sprawdzić 

w menu O kliencieHistoria zakupów – zmiana okresu. 

 

Pole Status DGLP dla pozytywnie rozpatrzonych wniosków 

przyjmuje wartość Zatwierdzony. 
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Zmiana okresu historii zakupu 

Bez względu na okres z jakiego będzie obliczana wielkość oferty nabycia 

drewna, każdy z nabywców dysponuje dostępem do historii zakupów z 

okresu dwóch ostatnich lat (tj. 07.2015-06.2017). 
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SKŁADANIE OFERTY 

NABYCIA 
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Składanie oferty nabycia 

• Warunkami udziału w bieżącej procedurze są: 

• posiadanie historii zakupów (w okresie 07.2015 – 06.2017) 

• wpłata wadium, 

• brak należności przeterminowanych, 

• Udział w dogrywce będzie możliwy tylko w przypadku 

złożenia i podpisania oferty w etapie zasadniczym. 
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Składanie oferty nabycia 

Panel boczny, dostępny na stronie głównej aplikacji 

PLD zawiera, najważniejsze informacje dotyczące 

składania ofert zakupu: 

- masa oferty możliwa do obłożenia w poszczególnych 

grupach drewna (1) 

- informacje o wadium (lub jego braku) (2) 

- okresy składania i podpisywania ofert zakupu (3) 

(1) 

(2) 

(3) 

Wpłaty wadium rejestrowane są w PLD w ciągu 

następnego dnia roboczego po wpływie środków na 

konto nadleśnictwa. Aby wziąć udział w etapie 

zasadniczym wpłaty wadium należy dokonać 

najpóźniej do 30 listopada 2017 roku. 
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Składanie oferty nabycia 

Podobnie jak w poprzednich procedurach, 

składane oferty zakupu rozliczane są w 

grupach drewna wielkowymiarowego 

iglastego, wielkowymiarowego liściastego, 

wielkowymiarowego dębowego, 

średniowymiarowego i małowymiarowego. 

 

Ofertę będzie można złożyć na taką ilość 

drewna jaka wynika z przyjętego okresu 

historii zakupu. 
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Składanie oferty nabycia 

Składanie ofert nabycia drewna umożliwiają 

punkty menu Nowa oferta zakupu i Nowa 

oferta zakupu z przeliczeniem. 

 

Menu Moje oferty zakupu zawiera 

zestawienie złożonych ofert. 

 

Rozliczenie ofert pozwala na dostęp do 

wyników poprzednich procedur. 

 

Dodatkowe uprawnienia – menu służące do 

wyboru dodatkowych uprawnień dla ofert z 

ceną wyższą niż górna. 
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Składanie oferty nabycia 

Nowa oferta zakupu - widok 

Nowa oferta zakupu z przeliczeniem - widok 
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Składanie ofert nabycia 

• Ilość prezentowana w kolumnie Przewidywana ilość na 

dogrywkę, to ilość drewna jakie teoretycznie przejdzie 

do dogrywki, gdyby w danej chwili zakończono 

składanie ofert i obliczono wyniki. Ilość ta wynika z 

redukcji poszczególnych ofert (uzależnionej od ich 

łącznej oceny) w danej GHG w nadleśnictwie. 

• Przy dużym obłożeniu procentowym danej GHG, 

wysoka wartość w kolumnie Przewidywana ilość na 

dogrywkę sugeruje, że złożone oferty zakupu mają 

niską ocenę punktową. 
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Składanie oferty nabycia Składanie oferty na daną GHG 

umożliwia punkt menu Nowa oferta 

zakupu. 

  

Filtr wg RDLP/Nadleśnictwo/GHG 

pozwala na wyszukanie grupy drewna 

wg zadanych kryteriów. 

 

Zakup wybranej grupy – ikona Koszyk. 

Podział na sortymenty wchodzące w skład GHG wyświetlany jest w oknie  

Sortymenty po zdefiniowaniu wyboru kolumnie Wybierz. 
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Składanie oferty nabycia 

Po użyciu ikony Koszyk 

pojawia się ekran z 

podstawowymi informacjami 

o ofercie, służący do jej 

złożenia. 

 

Po wpisaniu ilości, ceny za 1 

m3 sortymentu 

reprezentatywnego oraz 

potwierdzeniu zapoznania 

się z opisem oferty, w celu 

zapisania oferty należy użyć 

przycisku Zatwierdź. 

Przycisk Przelicz umożliwia obliczenie ceny poszczególnych sortymentów na 

podstawie zaproponowanej ceny sortymentu reprezentatywnego. 
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Składanie oferty nabycia 

1. Po zatwierdzeniu oferty, wyświetlony zostaje komunikat potwierdzający 

wykonaną operację. 

2. Podczas składania kolejnych ofert, na bieżąco rozliczana jest ilość drewna 

możliwa do złożenia w poszczególnych grupach drewna. 
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Składanie oferty nabycia 

W przypadku zatwierdzenia oferty z ceną wyższą 

niż górna, nabywcy przysługuje możliwość wyboru 

„dodatkowych uprawnień” dla tej GHG danej w 

jednostce LP. Uprawnienia zostaną ujęte w 

umowie, która będzie zawarta na podstawie 

wyników procedury.  
 

Aplikacja wyświetla komunikat informacyjny. 



20 

Składanie oferty nabycia 

Wyboru dodatkowych uprawnień dokonuje się 

korzystając z menu Dodatkowe uprawnienia.  
 

W tabeli wyświetlane są wszystkie GHG w ofercie z 

ceną wyższą niż górna. 
 

Wybór może być dokonany w dowolnym czasie, 

jednak przed podpisaniem oferty zakupu.  
 

Wybór dodatkowego uprawnienia  należy potwierdzić 

przyciskiem Zatwierdź. 
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Składanie oferty nabycia 

Złożone oferty należy podpisać. Po podpisaniu ofert generowany jest 

komunikat o możliwości pobrania potwierdzenia złożenia oferty. 

Dla prawidłowo podpisanych ofert liczba podpisów 

wymaganych i złożonych są równe.  

 

 

 

Po podpisaniu oferty nie ma możliwości jej edycji. 

Edycję umożliwia wycofanie podpisu. 
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OCENA ZŁOŻONYCH OFERT 
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Kryteria oceny ofert 

Cena – waga kryterium 80% 

 - cena odmowy    – 0 pkt. 

 - cena odmowy + 1 zł   – 6 pkt 

 - cena proponowana  – 8 pkt 

 - cena górna i wyższa   – 10 pkt 

Geografia zakupów – waga 20%  

Oceny za geografię zakupów obliczone są dla wszystkich grup drewna, na 

jakie może składać ofertę zakupu nabywca. Np. jeśli oferta może być złożona 

w grupie W igl. oceny wyliczone zostały dla grup W So, W Św, W Md,  

W Jd-Dg, W igl pozostałe i WB1 igl. 

W 17 nadleśnictwach klęskowych ocena kryterium geografii dla wszystkich 

grup ma wartość 10 pkt. Lista nadleśnictw zawarta została w załączniku nr 2 

do Decyzji 298/2017. 
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Składanie oferty nabycia 

Zestawienie złożonych ofert dostępne jest w punkcie menu Moje oferty zakupu. 

Działanie algorytmu w przypadku braku przeofertowania, przedstawiono poniżej.  
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Składanie oferty nabycia 

Podobnie jak w poprzednich 

procedurach dostępne są raporty 

pomocnicze związane ze składaniem 

oferty nabycia 
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Wszelkich informacji związanych z zasadami sprzedaży, 

udzielą osoby zajmujące się sprzedażą drewna w 

nadleśnictwach oraz w Regionalnych Dyrekcjach Lasów 

Państwowych. 



 

 

 

Zespół zadaniowy do spraw 

budowy, utrzymania i rozwoju  

elektronicznego systemu sprzedaży 

drewna w Lasach Państwowych 

 

 


