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Załącznik nr 1 do zarządzenia 
 

REGULAMIN PORTALU LEŚNO-DRZEWNEGO 
 

 § 1 
 

Korzystanie z Portalu Leśno-Drzewnego, zwanego dalej Portalem, jest możliwe po 
zidentyfikowaniu użytkownika na podstawie unikatowego loginu i hasła. 
 

§ 2 
 
1. Rejestracji w Portalu dokonuje się na stronie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych – 

http//www.zilp.pl/drewno.  
2. W celu aktywacji swojego konta użytkownik otrzymuje login i hasło. Warunkiem 

otrzymania loginu i hasła jest wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w 
wybranym nadleśnictwie, regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub w Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych z jednoczesnym przekazaniem aktualnych dokumentów 
potwierdzających działalność podmiotu gospodarki narodowej (firmy): zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS oraz dokumentów, 
zaświadczających o nadaniu NIP i REGON.  

3. Na potrzeby każdego kolejnego roku korzystania z Portalu przez użytkowników 
zarejestrowanych w latach ubiegłych – są oni obowiązani do aktualizacji dokumentacji 
rejestrowej, o której mowa w ust.2., albo do złożenia oświadczenia o braku potrzeby 
dokonania takiej aktualizacji. Dokumentację aktualizującą oraz oświadczenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, składa się w jednostce organizacyjnej Lasów 
Państwowych, w której nastąpiła rejestracja użytkownika. 

3. Każda firma podaje w formularzu zgłoszeniowym wykaz osób, upoważnionych do 
reprezentowania firmy i korzystania z Portalu w imieniu firmy..  

 
§ 3 

 
Osoby, o których mowa w § 2 ust.3., są uprawnione do korzystania ze wszystkich funkcji 
Portalu, przypisanych do danej kategorii użytkowników zarejestrowanych. 
 

§ 4 
 
Oferta sprzedaży drewna z poszczególnych nadleśnictw oraz zakładów Lasów Państwowych 
umieszczona jest na Portalu w podanym wcześniej terminie.  
 

§ 5 
 
 Oferta sprzedaży i zakupu drewna podawana jest w metrach sześciennych (m3).  
 

§ 6 
 
1. Oferowana cena drewna netto za 1 m3 (metr sześcienny) bez podatku VAT podana jest w 

polskich złotych na bazie loco las po zrywce. 
2. Naliczanie podatku VAT następuje zgodne z obowiązującymi w Polsce w dniu sprzedaży 

przepisami dotyczącymi tego podatku.  
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§ 7 
 
1. Przy składaniu ofert zakupu drewna w zakładach Lasów Państwowych należy mieć na 

względzie dodatkowe obciążenie finansowe, jakie wiąże się z koniecznością uiszczenia 
ryczałtu transportowo-spedycyjny. 

2. Oferowanie usług transportowo-spedycyjnych przez zakłady odbywa się w ramach 
oddzielnego postępowania. 

 
§ 8 

 
1. Oferta zakupu zgłoszona z danego konta jest wiążąca dla użytkownika zarejestrowanego, 

legitymującego się tym kontem.  
2. Użytkownicy zarejestrowania powinni chronić dane o loginie i haśle przed ich 

udostępnienie jednostkom i osobom trzecim. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów 
Państwowych nie ponosi odpowiedzialności za skutki celowego lub bezwiednego 
udostępnienia danych o loginie i haśle jednostkom i osobom trzecim. 

3. Podejrzenie o  przedostaniu się danych o loginie i haśle do wiadomości jednostek i osób 
trzecich, a także utrata wiedzy o loginie i haśle powinny być bezzwłocznie zgłoszone do 
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w której nastąpiła rejestracja użytkownika 
w celu czasowego zablokowania dostępu do Portalu . W razie zdarzeń, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, w której odbyła 
się rejestracja użytkownika, jest obowiązana do wydania bez zbędnej zwłoki nowego 
loginu oraz hasła, a także do odblokowania możliwości korzystania z Portalu.   

 
§ 9 

 
1. Możliwość przystąpienia do rokowań internetowych przez użytkowników 

zarejestrowanych do rokowań internetowych jest uiszczenie wadium. 
2. Wysokość oraz sposób dokumentowania faktu wniesienia wadium stanowią przedmiot 

uchwały Komisji Leśno – Drzewnej. 
3. W przypadku nie przystąpienia nabywcy, który uczestniczył w rokowaniach 

internetowych, do podpisania umowy następuje utrata wadium. Nabywca traci wszelkie 
prawa do dalszych procedur, związanych z rokowaniami internetowymi w danym  roku. 

 
§ 10 

 
 Lasy Państwowe nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej oferty zakupu surowca 
drzewnego..  
 

§ 11 
 
1. Od wyników rozstrzygnięcia ofert zakupu (rokowań internetowych) przysługuje 

oferentowi prawo złożenia odwołania do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za 
pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Portalu Leśno – Drzewnego - w 
terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. Warunkiem uwzględnienia odwołania jest 
przedstawienie istotnych, udokumentowanych okoliczności, przemawiających na rzecz 
zgłaszającego reklamację. 

2. Opinię, co do zasadności odwołania przedstawia Zakład Informatyki Lasów Państwowych 
Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, który podejmuje ostateczną decyzję o 
uwzględnieniu, oddaleniu lub odrzuceniu odwołania.  
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3. Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa 14 dnia od daty ogłoszenia wyników w 
Portalu Leśno – Drzewnym. 

 
§ 12. 

 
Zatwierdzenie niniejszego regulaminu przez użytkownika zarejestrowanego, będącego 
potencjalnym nabywcą surowca drzewnego w trybie rokowań internetowych, jest warunkiem 
uprawniającym tego użytkownika do  złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia w dalszych 
etapach tych rokowań. 
 

§ 13 
 
Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za skutki błędów oprogramowania 
użytkownika, awarii jego sprzętu komputerowego lub awarii telekomunikacyjnej.  
 


