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Oferta sprzedaży w sprzedaży ofertowej na I półrocze 2022 r.

Możliwości zakupu klientów: 12,068 mln m3
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Oferta sprzedaży w sprzedaży ofertowej na I półrocze 2022 r.

– wg RDLP (tys. m3)
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Oferta sprzedaży w II etapie sprzedaży ofertowej na I półrocze 2022 r.
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Wyniki procedowania sprzedaży ofertowej na I półrocze 2022 r.
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Wyniki procedowania sprzedaży ofertowej na I półrocze 2022 r.
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% obłożenia umowami wg RDLP
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Ceny: łącznie 100% skumulowanej sprzedaży I półrocze 2022 r.

* poziom cen maksymalnych został określony ma podstawie metodyki stosowanej w sprzedaży ofertowej na lata 2020 i 2021
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Ceny: łącznie 100% skumulowanej sprzedaży 

na lata 2020/2021/2022

* sprzedaż ofertowa na I półrocze 2022 r.

** poziom cen maksymalnych został określony ma podstawie metodyki stosowanej w sprzedaży ofertowej na lata 2020 i 2021
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Porównanie cen drewna ogółem w procedurach PL-D 2018-2022*

* sprzedaż ofertowa na I półrocze 2022 r.
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Realizacja sprzedaży ofertowej na rok 2022

+2 %

na rok 2021: 5897

 Liczba klientów: 6 015 (+118 do 2021 r.)
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Statystyki sprzedaży ofertowej na I półrocze 2022 r.

I etap          II etap razem

 Ilość ofert sprzedaży:    12 831    1 646          14 477

 Ilość ofert zakupu:         45 564        6 283       60 708

 Liczba klientów:             5 988                    3 028       6 015*

 Obłożenie:                      100,6%   105,05%

 % wykorzystania możliwości zakupu**: 99,7%

 % realizacji możliwości zakupu: 96%

* bez powtórzeń

** dotyczy I etapu sprzedaży
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Ceny sortymentu reprezentanta wybranych grup handlowo-gatunkowych 

uzyskane w procedurach sprzedaży na rok 2022 oraz wyniki ilościowe
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Cena sortymentu reprezentanta uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy W_STANDARD SO uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy WK_STANDARD SO uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy WK_STANDARD_K SO uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy S_S2B_GD SO uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy S_S2B_GK SO uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy S_S2A SO uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy S_S2A_OP SO uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe
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Cena sortymentu reprezentanta grupy W_STANDARD SW uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy WK_STANDARD SW uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy S_S2A SW uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy W_STANDARD BK uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy W_STANDARD BRZ uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy S_S2A BRZ uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy W_STANDARD DB uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Cena sortymentu reprezentanta grupy S_S2B_GK DB uzyskana w sprzedaży ofertowej na I pół. 2022 r. oraz wyniki ilościowe

2021 r.
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Drewno niesprzedane wg RDLP – grupy (tys. m3)
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Lasów Państwowych

Dziękuję za uwagę
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