Sprzedaż drewna w PGL LP na 2019 rok –
sprzedaż otwarta
Materiały informacyjne dla przedsiębiorców LP

Harmonogram – Sprzedaż otwarta
29 października - 2 listopada 2018 r.
•

•

Od godziny 10:00 dnia 29.10.2018 r. do godziny 15:00 dnia 02.11.2018 r.
- składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego
w etapie zasadniczym sprzedaży otwartej
Podpisywanie ofert zakupu złożonych w etapie zasadniczym sprzedaży
otwartej możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 02.11.2018 r.

5 listopada 2018 r.
•
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Publikacja wyników etapu zasadniczego sprzedaży otwartej na 2019 rok.

Harmonogram – Sprzedaż otwarta
7 - 9 listopada 2018 r.
•

•

Od godziny 10:00 dnia 07.11.2018 r. do godziny 15:00 dnia 09.11.2018 r.
- składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego
w I dogrywce sprzedaży otwartej
Podpisywanie ofert zakupu złożonych w I dogrywce sprzedaży otwartej
możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 09.11.2018 r.

13 listopada 2018 r.
•

Publikacja wyników I dogrywki sprzedaży otwartej na 2019 rok.

14 - 16 listopada 2018 r.
•

•
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Od godziny 10:00 dnia 14.11.2018 r. do godziny 15:00 dnia 16.11.2018 r.
- składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego
w II dogrywce sprzedaży otwartej
Podpisywanie ofert zakupu złożonych w II dogrywce sprzedaży otwartej
możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 16.11.2018 r.

Harmonogram – Sprzedaż otwarta
19 listopada 2018 r.
•

Publikacja wyników II dogrywki oraz wyników całej sprzedaży otwartej
na 2019 rok.

21 - 23 listopada 2018 r.
•

Zgłaszanie sprzeciwu dotyczącego konsolidacji wyników sprzedaży
podstawowej i sprzedaży otwartej.

20 - 26 listopada 2018 r.
•

Składanie w aplikacji PLD odwołań od wyników sprzedaży podstawowej
i sprzedaży otwartej na 2019 rok.

29 listopada 2018 r.
•
•
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Ogłoszenie ostatecznych wyników sprzedaży PL-D.
Rozpoczęcie spisywania umów dotyczących procedur sprzedaży na rok
2019.

SKŁADANIE OFERTY ZAKUPU
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Sprzedaż otwarta – wielkość oferty zakupu

Wielkość oferty zakupu jaką mogą złożyć przedsiębiorcy
uzależniona jest od kwoty wpłaconego wadium oraz przypisu
drewna we wszystkich etapach sprzedaży podstawowej (dla
przedsiębiorców, którzy brali w niej udział).
Wielkość oferty zakupu określona jest trzema przedziałami:
• do 1000 m3 – przy wpłaconym wadium 5 000 zł
• do 15000 m3 – przy wpłaconym wadium 10 000 zł
• powyżej 15000 m3 – przy wpłaconym wadium 30 000 zł
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Sprzedaż otwarta – wielkość oferty zakupu

Jeśli przedsiębiorca brał udział w sprzedaży podstawowej
w PLD na wielkość oferty wpływają masy jakie kupił w tej
procedurze.
Przykład:
Przedsiębiorca wpłacił w nadleśnictwie macierzystym wadium w wysokości 5 000 zł
i uczestniczył w procedurze podstawowej.
W sprzedaży podstawowej złożył oferty na 1000 m3 i otrzymał przypis w wysokości 800
m3.
W sprzedaży otwartej może złożyć oferty na 200 m3 (oferta ograniczona kwotą
wpłaconego wadium) lub zwiększyć kwotę wadium do np. 10 000 zł w wyniku czego
w procedurze otwartej będzie mógł złożyć oferty zakupu na 14 200 m3, ponieważ
wadium w wysokości 10000 zł umożliwia złożenie ofert na 15 000 m3.
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Sprzedaż otwarta – wielkość oferty zakupu i wadium

Wadium można wpłacić w dowolnym momencie trwania
procedury sprzedaży w PL-D. Należy jednak pamiętać, że
na rejestrację wadium w systemie jednostka macierzysta
ma 1 dzień roboczy.
W czasie trwania procedury sprzedaży otwartej możliwe
jest tylko zwiększenie kwoty wadium do wysokości
kolejnych progów wadium (5 000,10 000 i 30 000 zł).
Przypis drewna w zakończonej sprzedaży podstawowej oraz w
kolejnych etapach procedury otwartej pomniejsza możliwość złożenia
oferty zakupu w bieżącym etapie.
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Sprzedaż otwarta – wielkość oferty zakupu i wadium
Wielkość oferty jaką może złożyć
przedsiębiorca i informacje o wadium
widoczne są w panelu Ważne informacje od
dnia rozpoczęcia sprzedaży otwartej w PLD.
Wielkość oferty (jeśli wartość jest mniejsza od
informacji wynikającej z kwoty wpłaconego wadium
(tu 1000 m3) oznacza to, że przedsiębiorca startował
w procedurze podstawowej i otrzymał w niej przypis
drewna).

Przy składaniu oferty zakupu w sprzedaży otwartej nie ma podziału na grupy
drewna (np. WI, Wl, WDb, S i M).
Przedsiębiorca może składać ofertę na wybraną/wybrane grupy drewna.
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Składanie oferty zakupu

Przy pierwszym logowaniu
aplikacja wyświetla treść
obowiązującego
regulaminu (jeśli
przedsiębiorca wcześniej
nie logował się do
aplikacji).

Akceptacja regulaminu (1)
jest konieczna aby móc
złożyć ofertę zakupu
w PL-D na 2019 rok.
(1)
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Klauzula „RODO”
W związku z
wymaganiami
związanymi z
przetwarzaniem danych
osobowych do PLD
została wprowadzona
funkcjonalność „RODO”.
Przy pierwszym
logowaniu każdy
użytkownik zostanie
poinformowany o celach
i zasadach
przetwarzania danych
zgromadzonych
w aplikacji PL-D.
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Składanie oferty zakupu

(1)
(2)

Do składania oferty zakupu drewna
wykorzystać można punkty menu Nowa oferta
zakupu (1) oraz Nowa oferta zakupu z
przeliczeniem (2).

Pozostałe punkty menu w panelu Oferty:
• Moje oferty zakupu – zestawienie złożonych ofert zakupu,
• Podpisywanie ofert zakupu – umożliwia podpisanie oferty zakupu przez
uprawnionego użytkownika/użytkowników
• Rozliczenie ofert – zawiera wyniki poprzednich procedur
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Składanie oferty zakupu
(1)

(4)
(2)

(5)

(3)

Użycie linku Nowa oferta zakupu umożliwia wyszukanie oferty zakupu (1).
Tabela podaje zestawienie podstawowych informacji o ofertach – jednostka LP
wystawiająca ofertę, GHG, ilość, cenę minimalną i maksymalną w zł, ilość jaka
pozostała i procent obłożenia (2). Dodatkowo możliwy jest podgląd ramowego wzoru
umowy sprzedaży (3).
Tabela Sortymenty (4) wyświetla szacunkowy udział sortymentów w wybranej GHG.
Informacja o ofertach na drewno (5) – zawiera rozliczenie złożonych ofert.
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Składanie oferty zakupu

(2)

(1)
Użycie linku Nowa oferta zakupu z przeliczeniem (1) prezentuje zestawienie,
w którym poza informacjami dostępnymi w punkcie menu Nowa oferta zakupu zawiera
kolumnę Przewidywana ilość na dogrywkę.

Przewidywana ilość na dogrywkę aktualizowana jest raz na dobę i zawiera ilość
drewna jaka zostałaby zaoferowana do sprzedaży w danej GHG w dogrywce przy
założeniu, że na datę aktualizacji zamykany jest przetarg i obliczane są wyniki,
na podstawie złożonych ofert zakupu. Informacja o czasie aktualizacji dostępna jest
nad tabelą (2).
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Składanie oferty zakupu

Ikony w kolumnach ze wzorami umów umożliwiają pobranie Ramowego wzoru
umowy w formacie PDF
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Składanie oferty zakupu

Wybór oferty sprzedaży do zakupu w przypadku użycia Nowej oferty
zakupu i Nowej oferty zakupu z przeliczeniem dokonywany jest za
pomocą ikony Koszyka.
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Składanie oferty zakupu
Ekran składania oferty zakupu
zawiera informacje o jednostce LP
oferującej do sprzedaży drewno,
wielkości oferty i cenach: minimalnej
i maksymalnej dla sortymentu
reprezentatywnego (1) i opis oferty
(2).

(1)

(2)
(5)
(4)

Złożenie oferty polega na uzupełnieniu danych w polach Ilość m3 i Cena netto zł/m3
i użycia przycisku Zatwierdź (3).
Przycisk Przelicz umożliwia obliczenie cen wszystkich sortymentów w GHG na
podstawie ceny sortymentu reprezentatywnego (4). Tabela Sortymenty (5) wyświetla
szacunkowy udział sortymentów w wybranej GHG.
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Składanie oferty zakupu

Po użyciu przycisku Zatwierdź oferta zakupu zapisywana jest na koncie
przedsiębiorcy, a aplikacja przechodzi do ekranu wyszukiwania ofert sprzedaży
Nowa oferta zakupu lub Nowa oferta zakupu z przeliczeniem.
O zapisaniu oferty informuje komunikat (1)
(1)
Zestawienie ofert zakupu dostępne jest w punkcie menu Moja oferta zakupu (2).

(2)

18

Składanie oferty zakupu
Zestawienie Moje oferty zakupu zawiera informacje o złożonych ofertach,
o ich obłożeniu, pozostałej ilości GHG w danej ofercie w nadleśnictwie
i ocenach poszczególnych kryteriów (1) oraz o potencjalnym wyniku (2).
Potencjalny wynik obliczany jest na podstawie złożonych ofert przez wszystkich
przedsiębiorców na daną GHG z częstotliwością co 15 minut.
Ikony Edycja i Usuń służą do modyfikacji złożonych ofert (3).

(2)

(1)
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(3)

Składanie oferty zakupu
Aby złożone oferty zakupu wzięły udział w obliczeniu
wyników etapu zasadniczego i każdej z dogrywek muszą
zostać podpisane.
Podpisanie ofert umożliwia punkt menu
Podpisywanie ofert zakupu  przycisk Podpisz oferty (1)
(1)

(2)
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O podpisaniu oferty informuje
komunikat. Dla podpisanych
ofert możliwe jest pobranie
certyfikatu podpisania oferty
zakupu (2).

Składanie oferty zakupu

Oferta zakupu musi zostać podpisana przez określoną w formularzu
rejestracyjnym liczbę osób. O konieczności złożenia kolejnego/kolejnych
podpisów aplikacja informuje komunikatem.
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Składanie oferty zakupu

W panelu Raporty dostępne są informacje przydatne przy składaniu ofert:
• Potencjalnie maksymalna ocena oferty zakupu w nadleśnictwie – wskazuje
jednostki, w których przedsiębiorca może uzyskać maksymalną ocenę oferty
zakupu.
• Ocena kryterium promienia zaopatrzenia – zawiera oceny kryterium geografii
w poszczególnych nadleśnictwach.
• Obłożenie ofert – zestawienie sumujące oferty złożone przez innych
przedsiębiorców.
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Składanie oferty zakupu
Potencjalnie maksymalna ocena oferty zakupu
w nadleśnictwie

Obłożenie ofert
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Ocena kryterium promienia zaopatrzenia

KRYTERIA OCENY OFERTY
ZAKUPU
24

Kryteria oceny ofert – sprzedaż otwarta

Kryteriami oceny oferty w procedurze otwartej są:
• kryterium ceny – waga 80%
• kryterium promienia zaopatrzenia – waga 20 %.
Ceny w ofercie sprzedaży nadleśnictw w sprzedaży otwartej są
takie same jak w sprzedaży podstawowej.
Cena minimalna i maksymalna dla danej GHG nie uległy
zmianie.
Maksymalną ocenę za cenę przedsiębiorca otrzymuje jeśli
złoży ofertę z ceną równą cenie maksymalnej.
Złożenie oferty z ceną wyższą niż maksymalna nie jest
możliwe.
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Kryteria oceny ofert – sprzedaż otwarta

Kryterium promienia zaopatrzenia jest zbliżone w swoim
działaniu do kryterium geografii zakupu.
Obliczenie punktacji odbywa się łącznie dla wszystkich
grup sprzedażowych na podstawie wartości wpłaconego
wadium, co oznacza że w określonym (w decyzji 164/2018)
promieniu od punktu przerobu wszystkie grupy
sprzedażowe w poszczególnych leśnictwach otrzymają
ocenę 10 pkt.
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Kryteria oceny ofert – sprzedaż otwarta

• Promienie z oceną 10 pkt (dla leśnictw) wynoszą
odpowiednio:

Leśnictwa otrzymujące 10 pkt dla
każdej grupy sprzedażowej położone
są w odległości 50 km,
80 km lub 250 km od punktu przerobu
w zależności od wielkości wpłaconego
wadium.
Nadleśnictwo otrzymuje oceną najwyżej
ocenionego leśnictwa – wystarczy jedno
leśnictwo z punktacją 10 aby całe
nadleśnictwo otrzymało 10 pkt w kryterium
promienia zaopatrzenia.
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Kryteria oceny ofert – sprzedaż otwarta
Przykładowa ocena dla punktu przerobu
położonego w RDLP w Pile przy
wpłaconym wadium 5000 zł
i możliwości złożenia oferty
w wysokości 900 m3.
22 nadleśnictwa uzyskały ocenę 10 pkt.
69 nadleśnictw z punktacją za kryterium
promienia zaopatrzenia.
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Kryteria oceny ofert – sprzedaż otwarta
Przedsiębiorca po zwiększeniu
wadium otrzymuje oceny za kryterium
w większej liczbie nadleśnictw –
– 151 nadleśnictw (52 nadleśnictwa
z 10 pkt).
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Kryteria oceny ofert – sprzedaż otwarta
Wpłata wadium
w wysokości 30000 zł
skutkuje możliwością
złożenia oferty bez
ograniczeń ilościowych.
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Informacje

• Informacji szczegółowych na temat zasad sprzedaży
oraz obsługi PL-D udzielają pracownicy regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictw
macierzystych.
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Opracował: Zespół ds. budowy,
utrzymania i rozwoju internetowej
sprzedaży drewna w Lasach
Państwowych

