Zasady
sprzedaży drewna
na lata 2022-2023
Sprzedaż ofertowa na 2022 rok.
Informacje dla przedsiębiorców

www.lasy.gov.pl

Akty normatywne
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Terminarz procedur na I półrocze 2022 r.
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24.09-04.10.2021 r.
06-12.10.2021 r.
15-19.10.2021 r.
21.10.2021 r.

– składanie wniosków o korektę historii zakupu i danych do oceny ofert,
– etap zasadniczy sprzedaży ofertowej,
– dogrywka w sprzedaż ofertowej,
– publikacja wyników sprzedaży ofertowej na I półrocze 2022 r.,

29.10.2021 r.
02.11.2021 r.
23.11.2021 r.
30.11.2021 r.
03.12.2021 r.

– przewidywana publikacja oferty aukcji systemowych na I półrocze 2022 r.
– przewidywany początek aukcji systemowych
– przewidywane zakończenie aukcji systemowych
– przewidywana publikacja wyników aukcji systemowych na I półrocze 2022 r.
– przewidywane ostateczne ogłoszenie skonsolidowanych wyników procedur
sprzedaży i rozpoczęcie spisywania umów.
www.lasy.gov.pl

Zasady sprzedaży drewna na lata 2022-2023.
Podstawowe parametry/zmiany.
•
•
•
•
•
•
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Okres obowiązywania – 2 lata, tj. 2022 i 2023 rok.
Wyodrębnienie nowej puli drewna – pula energetyczna.
Dwie procedury sprzedaży na każde półrocze – sprzedaż ofertowa i aukcje
systemowe.
Podział puli ofertowej na procedury PL-D / systemowe e-drewno - 70/30.
Wielkość zakupu obliczana z okresu od 01.07.2019 r. do 30.06.2021.
Wspólne wadium dla sprzedaży ofertowej i w aplikacji e-drewno.
www.lasy.gov.pl

Zasady sprzedaży drewna na lata 2022-2023.
Podstawowe parametry/zmiany – c.d.
•
•
•
•
•
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Połączenie wyników sprzedaży ofertowej i aukcji systemowych w jedną
umowę półroczną (konsolidacja umów).
Brak rabatu za płatność gotówką lub w terminie do 14 dni.
Trzy kryteria oceny – cena, ilość punktów przerobu, udział przerabianego
drewna (wagi: 0,85/ 0,075 / 0,075).
Ocena kryterium ceny – oparta na cenie wskaźnikowej, określanej na
podstawie złożonych ofert.
Nowe regulaminy Portalu Leśno-Drzewnego i e-drewno.
www.lasy.gov.pl

Oferta sprzedaży LP
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Procedury sprzedaży i umowy
•
•

•

Dwie główne procedury sprzedaży na każde półrocze – sprzedaż ofertowa i aukcje
systemowe e-drewno
Podział ilości drewna w procedurach 70% sprzedaż ofertowa / 30% aukcje systemowe
e-drewno
Połączenie wyników sprzedaży ofertowej i aukcji systemowych w jedną umowę
półroczną
PLD 35%

Systemowe
e-drewno
15%

PLD 35%

Systemowe
e-drewno
15%

I półrocze

Półroczna umowa
skonsolidowana

Pula ofertowa

II półrocze
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Półroczna umowa
skonsolidowana

www.lasy.gov.pl

Procedury sprzedaży i umowy

Aukcje i submisje

sprzedaż wg ustalanego przez RDLP
harmonogramu i regulaminu

Pula techniczna

sprzedaż sukcesywna w aplikacji
e-drewno wg potrzeb

Pula energetyczna
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PL-D: S2AP , e-drewno: S2AP i M2E

www.lasy.gov.pl

Pula energetyczna
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•

Pula energetyczna składa się z
drewna S2AP i M2E oferowanego
do sprzedaży w PL-D (S2AP)
i e-drewno (S2AP i M2E).

•

W procedurze ofertowej w historii
zakupu i rozliczeniu wielkości
ofert wyodrębniona została grupa
S2AP (1).

(1)

www.lasy.gov.pl

Wadium PL-D
Progi wadium:
• minimalny – 5 000 zł, umożliwiający złożenie łącznej oferty zakupu w wysokości
do 1 000 m3;
• pośredni niższy – 15 000 zł, umożliwiający złożenie łącznej oferty zakupu w wysokości
od 1 001 m3 do 25 000 m3;
• pośredni wyższy – 50 000 zł, umożliwiający złożenie łącznej oferty zakupu w wysokości
od 25 001m3 do 75 000 m3;
• maksymalny – 150 000 zł, umożliwiający złożenie oferty zakupów powyżej 75 000 m3.
Wadium wpłacone na potrzeby procedury ofertowej upoważnia również do złożenia ofert
zakupu w procedurze systemowych aukcji internetowych i aukcji internetowych w aplikacji
e-drewno na zasadach określonych w regulaminie tych procedur.
W czasie trwania każdego z etapów sprzedaży ofertowej jest możliwe tylko zwiększenie
kwoty wadium do wysokości kolejnych progów.
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Wadium PL-D
Wadium w wybranej wysokości
(wartość progu wadium) należy
wpłacić do jednostki macierzystej
min. jeden dzień roboczy przed
planowanym złożeniem oferty.
Wielkość możliwej do złożenia
oferty zakupu warunkowana jest
wielkością zakupu (w podziale
na grupy drewna) oraz
wpłaconym wadium.
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łącznie 37560 m3

wysokość
wpłaconego
wadium
Wysokość wadium pozwala na złożenie oferty w ilości
25000 m3 pomimo posiadania przez przedsiębiorcę
możliwości zakupu w ilości 37560 m3. Aby w pełni
wykorzystać możliwości zakupu należy zwiększyć
wysokość wadium do 50 000 zł.

www.lasy.gov.pl

Wielkość oferty zakupu
•

Wielkość oferty zakupu jaką może złożyć przedsiębiorca wynika z wielkości
zakupu w okresie 07.2019 – 06.2021 r.

oferta zakupu
wyliczana jest dla
każdej grupy drewna
oddzielnie

Szybkie oszacowanie wielkości
oferty zakupu
(214 616/2) *0,35 = 37558 m3
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łącznie po
zaokrągleniach
37560 m3
www.lasy.gov.pl

Kryteria oceny ofert - cena (waga kryterium ceny wynosi 0,85)
•

•
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Cena wskaźnikowa – cena z oferty
zakupu na daną GHG, dla której
wartość skumulowanej sumy ilości
ofert zakupu uszeregowanych
rosnąco wg ceny osiąga 95%.
Cena wskaźnikowa nie jest
wyliczana gdy wszystkie oferty
zakupu dla danej GHG zostały
złożone z ceną minimalną.

www.lasy.gov.pl

Kryteria oceny ofert - cena (waga kryterium ceny wynosi 0,85)
•
•

Ocenie podlega osobno każda oferta na daną GHG w danej jednostce LP, według
następujących zasad:
cena złożonej oferty zakupu jest oceniana w dziesięciopunktowej skali;
•
•
•
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oferta z ceną równą lub wyższą cenie wskaźnikowej otrzymuje 10 punktów;
oferty z ceną pomiędzy ceną minimalną a ceną wskaźnikową otrzymują ocenę
proporcjonalną;
oferta z ceną równą cenie minimalnej otrzymuje 1 punkt, z zastrzeżeniem sytuacji gdy cena
wskaźnikowa jest równa cenie minimalnej.

www.lasy.gov.pl

obliczenie % skumulowanej ilości
w ofertach – wart. oczekiwana
95%

oferty uszeregowane
narastająco wg ceny

Kryteria oceny ofert - cena (waga kryterium ceny wynosi 0,85)

Złożone oferty mają różne ceny. Wszystkie oferty z ceną równą lub
wyższą od 160 zł otrzymują ocenę maksymalną w kryterium cena.
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Kryteria oceny ofert - cena (waga kryterium ceny wynosi 0,85)
Wszystkie oferty mają tą
sama cenę, wyższa niż cena
minimalna. Punktacja
jednakowa, 10 pkt.

Wszystkie oferty mają tą
sama cenę, równą cenie
minimalnej. Punktacja
jednakowa, 10 pkt.
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Pozostałe kryteria
•
•

kryterium lokalizacji
punktów przerobu (1)
udziału przerabianego
drewna (2)

(1)

(2)

Uwaga!
Ocena przyznawana jest w oparciu o dane przekazane przez przedsiębiorcę,
gromadzone w bazie danych Portalu Leśno-Drzewnego.
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Pozostałe kryteria
Wprowadzenia i korekty danych w formularzu oceny może dokonać użytkownik posiadający
uprawnienia do podpisywania ofert zakupu.
Korekta danych w formularzu możliwa jest tylko w przypadku braku zrejestrowanych ofert zakupu.
Korekta danych podczas dogrywki nie będzie możliwa w przypadku użycia informacji do oceny oferty
w etapie zasadniczym.

(2)
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Kryteria oceny ofert - lokalizacja punktów
przerobu (waga kryterium wynosi 0,075)
Punktacja
• jeżeli przedsiębiorca posiada jeden punkt przerobu surowca nabywanego w Lasach
Państwowych zlokalizowany na terenie Unii Europejskiej – oferta otrzymuje 10 punktów;
• jeżeli przedsiębiorca nie posiada na terenie Unii Europejskiej punktu przerobu surowca
nabywanego w Lasach Państwowych – oferta otrzymuje 0 punktów;
• jeżeli przedsiębiorca posiada więcej niż jeden punkt przerobu surowca nabywanego
w Lasach Państwowych – oferta zakupu otrzymuje ocenę proporcjonalną od 0 do 10
punktów, w zależności od udziału ilości punktów przerobu surowca nabywanego w Lasach
Państwowych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej do ilości wszystkich punktów
przerobu surowca nabywanego w Lasach Państwowych wskazanych przez przedsiębiorcę.
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Kryteria oceny ofert - lokalizacja punktów przerobu
(waga kryterium wynosi 0,075)

Punkty w UE: 4
Punkty poza UE: 0
Ocena: 10 pkt

Punkty w UE: 3
Punkty poza UE: 1
Ocena: 7,5 pkt

Punkty w UE: 1
Punkty poza UE: 3
Ocena: 2,5 pkt

Punkty w UE: 0
Punkty poza UE: 4
Ocena: 0 pkt

punkt przerobu
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Kryteria oceny ofert - udziału przerabianego
drewna (waga kryterium wynosi 0,075)
Punktacja
• jeżeli przedsiębiorca dokonywał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów
przerobu całości drewna nabywanego w Lasach Państwowych – oferta otrzymuje 10
punktów;
• jeżeli przedsiębiorca nie przerabiał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości
zakupów drewna nabywanego w Lasach Państwowych – oferta otrzymuje 0 punktów;
• jeżeli przedsiębiorca przerabiał w okresie będącym podstawą obliczenia wielkości zakupów
część drewna nabywanego w Lasach Państwowych – oferta zakupu otrzymuje ocenę od 0
do 10 punktów, proporcjonalnie do udziału przerabianego drewna w okresie będącym
podstawą obliczenia wielkości zakupów zadeklarowanego przez przedsiębiorcę .
UWAGA: Udział przerobu należy określić w oparciu o rzeczywisty przerób drewna przedsiębiorcy w okresie
01.07.2019 – 30.06.2021. Należy uwzględnić ilość drewna przekazywaną innym przedsiębiorcom (in minus) np.
w wyniku odsprzedaży. Drewno kupione od innych przedsiębiorców nie jest drewnem nabywanym w Lasach
Państwowych.
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Ocena oferty zakupu udziału przerabianego drewna
100% przerabianego drewna = 10 pkt

66% przerabianego drewna = 6,6 pkt

0% przerabianego drewna = 0 pkt

22
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Łączna ocena oferty zakupu
P = (LC) x waga kryterium ceny + (LP) x waga kryterium + (LU) x waga
kryterium
•
•
•

•
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Symbol P – ocena łączna;
Symbol LC – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium ceny;
Symbol LP – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium lokalizacji
punktów przerobu;
Symbol LU – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium udziału
przerabianego drewna;

www.lasy.gov.pl

Algorytm przydziału drewna w PL-D
1. W przypadku, gdy suma ofert zakupu drewna w danej GHG jest równa lub nie przekracza
ilości drewna w ofercie sprzedaży w jednostce LP, przypis surowca jest równy ofercie
zakupu.
2. W przypadku, gdy suma ofert zakupu drewna w danej GHG przekracza ilość drewna
w ofercie sprzedaży w jednostce LP, ilość drewna z ofert zakupu jest redukowana
w oparciu o ocenę łączną.
W przypadku, gdy po redukcji suma przypisów drewna do poszczególnych ofert:
a) jest większa od oferty sprzedaży - następuje proporcjonalna redukcja przypisu;
b) jest mniejsza od oferty sprzedaży - następuje proporcjonalne dopełnienie przypisu
(maksymalnie do ilości w ofercie zakupu).
3. Przypis drewna jest zaokrąglany w dół, do pełnych metrów sześciennych.
Algorytm przydziału drewna nie uległ zmianie w stosunku do zasad sprzedaży stosowanych
w latach 2020-2021 (z zastrzeżeniem zapisu w pkt. 2).
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Składanie oferty zakupu

Logowanie

•

•
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W celu zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa logowanie
wymaga wpisania kodu
CAPTCH’a.
Prosimy zwrócić uwagę na
wielkość liter.

www.lasy.gov.pl

Pierwsze logowanie
•

•
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Przy pierwszym logowaniu użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie
nowego regulaminu oraz o uzupełnienie danych w formularzu oceny ofert
zakupu.
Wypełnienie formularza jest możliwe także w terminie późniejszym, przy użyciu
linku Ocena oferty zakupu – formularz.

www.lasy.gov.pl

Ocena oferty zakupu – formularz

możliwość wprowadzenia wartości od 0 do 20

możliwość wprowadzenia wartości od 0 do 100
(1)
(2)
Po wpisaniu wartości należy potwierdzić przeczytanie dodatkowego opisu (1) a następnie nacisnąć klawisz Zatwierdź (2).
Brak wypełnienia formularza uniemożliwia złożenie oferty zakupu - możliwe jest tylko przeglądanie ofert sprzedaży.
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Ocena oferty zakupu – formularz
•

•
•

•
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Udział przerobu należy określić w oparciu o rzeczywisty przerób drewna przedsiębiorcy
w okresie 01.07.2019 – 30.06.2021. Należy uwzględnić ilość drewna przekazywaną
innym przedsiębiorcom (in minus) np. w wyniku odsprzedaży (pośrednictwa). Drewno
kupione od innych przedsiębiorców nie jest drewnem nabywanym w Lasach
Państwowych.
Przedsiębiorca odsprzedający do innych przedsiębiorstw surowiec drzewny (pośrednik)
uwzględnia ten fakt podczas wypełnienia formularza.
Przedsiębiorca odsprzedający do innych przedsiębiorstw surowiec drzewny zakupiony
w Lasach Państwowych w całości wskazuje ilość punktów przerobu 0 i udział przerobu
0%.
Podanie nieprawdziwych danych niezbędnych do oceny oferty upoważnia kierownika
jednostki LP do rozwiązania, z winy Kupującego, umowy zawartej na podstawie
procedur, w których te dane były wykorzystane.

www.lasy.gov.pl

Informacje o ofercie i terminach
maksymalna wielkość oferty zakupu w każdej z
grup drewna
status i wysokość wadium

terminy składania i podpisywania ofert zakupu w
procedurze – zgodne z obowiązującym
harmonogramem procedury sprzedaży.
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Menu
Menu umożliwia weryfikację zarejestrowanych w PL-D przez LP
danych dotyczących przedsiębiorcy. Zgodnie z regulaminem
sprzedaży PL-D, złożenie oferty oznacza potwierdzenie danych
zapisanych w bazie PL-D (§ 2 pkt. 12 regulaminu).

Menu składania oferty sprzedaży.

Menu funkcji dodatkowych.
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Wielkość oferty zakupu
•
•

Wielkość oferty zakupu jaką może złożyć przedsiębiorca wynika z wielkości zakupu w
okresie 07.2019 – 06.2021 r.
W przypadku stwierdzonych niezgodności w wielkości zakupu należy złożyć wniosek
o korektę w nadleśnictwie, którego ta niezgodność dotyczy – termin 4.10.2021r.
Szybkie oszacowanie wielkości oferty zakupu
(214 616/2) *0,35 = 37558 m3

Oferta zakupu wyliczana jest dla
każdej grupy drewna oddzielnie
łącznie po
zaokrągleni
u 37560 m3
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Składanie oferty zakupu

Złożenie oferty zakupu
możliwe jest po
naciśnięciu ikony

Złożenie oferty umożliwia link Nowa oferta zakupu

Wyszukiwarka ofert

Szacunkowy udział
sortymentów
w ofercie
nadleśnictwa
Podstawowe parametry wyszukanych ofert wraz z ramowym wzorem umowy.
Pozostało = oferta nadleśnictwa – suma ofert [m3 ] wszystkich przedsiębiorców na daną GHG w nadleśnictwie
Obłożenie = suma ofert [m3 ] wszystkich przedsiębiorców na daną GHG w nadleśnictwie/oferta nadleśnictwa *100
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Szczegóły oferty sprzedaży / oferty
zakupu.

Składanie oferty zakupu

W polu Twoja oferta należy wpisać
ilość i cenę sortymentu
reprezentatywnego a następnie użyć
klawisza Zatwierdź aby zapisać ofertę
zakupu (1).

Obowiązkowo należy potwierdzić
zapoznanie się z opisem oferty (2).

(2)
(4)

(3)

(1)
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(3)

Po wpisaniu ceny i użyciu klawisza
Przelicz można zobaczyć cenę
poszczególnych sortymentów GHG
wynikającą z zaproponowanej ceny
(3).
Dla porównania przedstawiono udział i
ceny poszczególnych sortymentów dla
ceny minimalnej (4)
www.lasy.gov.pl

Składanie oferty zakupu

Podczas składania oferty na bieżąco w panelu
bocznym aktualizowane są informacje
o możliwościach zakupu i złożonych ofertach w
danej grupie drewna.
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Składanie oferty zakupu
Zapisane oferty zakupu dostępne są w punkcie menu – Moje oferty
zakupu .

Dla zapisanych ofert zakupu prezentowane są podstawowe parametry, podobnie jak w wyszukiwarce ofert sprzedaży.
Edycja oferty Usunięcie oferty -

36
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Składanie oferty zakupu - podpis
Podpisanie oferty zakupu umożliwia link Podpisywanie ofert zakupu

(1)

Aplikacja pozwala zapisać propozycję termin
płatności do zastosowania w przyszłej umowie.
Deklaracja dotycząca terminu nie jest wiążąca dla
przedsiębiorcy.
Podpisania ofert dokonuje się używając klawisza
Podpisz oferty (1).

Aplikacja umożliwia także sprawdzenie statusu własnego
podpisu jak i stanu podpisania oferty zakupu.
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Składanie oferty zakupu
O podpisaniu ofert użytkownik
informowany jest komunikatem
oraz zmianą statusu podpisu.
(1)

(2)
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Po podpisaniu ofert zmienia
się zawartość menu Oferty
(2). Wycofanie
podpisu/podpisów przywraca
pierwotny widok menu oferty.

Edycja ofert jest możliwa dopiero
po wycofaniu podpisu/podpisów
(1).

www.lasy.gov.pl

Wyniki procedur
•

•

•
•
•
•
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Wyniki procedur widoczne są w menu Oferty pod linkiem Wyniki
procedowania.
Wyniki wcześniejszych procedur sprzedaży (w tym wyniki etapu
zasadniczego po uruchomieniu dogrywki) sprzedaży widoczne są w menu
Oferty pod linkiem Rozliczenie ofert.
Wyniki sprzedaży ofertowej w PL-D oraz wyniki aukcji systemowych
w aplikacji e-drewno będą łączone po zakończeniu procedur.
W wyniku połączenia przedsiębiorca zawierać będzie umowę półroczną.
W trakcie łączenia dla sortymentów zakupionych w obu procedurach
wyliczana jest jedna, średnioważona cena, zaokrąglana matematycznie.
Konsolidacja jest obligatoryjna.
www.lasy.gov.pl

Systemowe aukcje internetowe e-drewno
Systemowe aukcje internetowe
w aplikacji e-drewno nie
ulegają zmianie.
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Dziękuję za uwagę

Zespół
ds. budowy, utrzymania i
rozwoju elektronicznego
systemu sprzedaży drewna w
Lasach Państwowych

www.lasy.gov.pl

