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Zasady  sprzedaży drewna 
na lata 2020 – 2021

Informacje ogólne 



2

W ramach sprzedaży drewna na rok 2020 zostaną przeprowadzone następujące
procedury sprzedaży:

Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno - Drzewnym (PL-D):

 dostępne dla dotychczasowych kontrahentów;

 uwzględniają dotychczasowe wielkości zakupu drewna;

 80% ilości puli ofertowej planu sprzedaży LP;

 przeprowadzana jest raz w roku (I etap (tj. podstawowy) + II etap (tj. I dogrywka));

 w procedurze nie obowiązuje wadium;

 jedynym kryterium oceny ofert jest kryterium ceny.

Aukcje systemowe w aplikacji „e-drewno”:

 dostępne dla wszystkich przedsiębiorców;

 łącznie 20% ilości puli ofertowej planu sprzedaży LP;

 przeprowadzane są dwa razy w roku;

 w procedurze obowiązuje wadium;

 kryteriami oceny ofert jest kryterium ceny oraz czas złożenia oferty zakupu.
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 Podstawą wyliczenia wielkości zakupu drewna na potrzeby sprzedaży ofertowej
(możliwości zakupu) jest okres czterech ostatnich pełnych półroczy
poprzedzających rozpoczęcie procedury, tj. dla procedury na rok 2020 jest
to okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

 Do obliczenia wielkości zakupu nie wlicza się wyłącznie: zakupów na podstawie
cennika sprzedaży detalicznej, aukcji i submisji, otwartej procedury uzupełniającej
w roku 2017 dla drewna klęskowego, systemowych aukcjach internetowych
w aplikacji e-drewno w 2018 roku dla drewna klęskowego. Wszystkie pozostałe
procedury, które w trakcie ogłaszania zostały określone jako procedury
z historią zakupów wlicza się do zestawienia.

 Do wielkości zakupu nie wlicza się sortymentów: drewno opałowe (S4), drobnica
opałowa (M2), karpina opałowa (KO), karpina przemysłowa (KP), zrębki opałowe
(ZO), zrębki energetyczne (M2ZE), baloty (M2BE) i pozostałości drzewne (M2E).



 W sprzedaży ofertowej PL-D, oferty zakupu drewna złożone przez przedsiębiorcę
wynoszą maksymalnie 80% średniorocznej wielkości zakupu drewna i rozliczane
są osobno dla każdej z grup drewna wskazanych poniżej.

 W pierwszym etapie sprzedaży ofertowej PL-D obowiązuje podział na następujące
grupy drewna: WI, WL, WDB, S2B igl, S2B DB, S, M.

 W drugim etapie sprzedaży ofertowej PL-D (dogrywka), przy składaniu ofert zakupu,
nie obowiązuje podział na grupy drewna.

 Algorytmy przypisu drewna nie uległy zmianie od zeszłego roku.

 Ceny w ofertach zakupu klientów mogą zawierać się wyłącznie w przedziale między
ceną minimalną imaksymalną danej oferty sprzedaży, zgodnie z wolą przedsiębiorcy.

 Nie jest możliwe składanie ofert zakupu z cenami wyższymi od ceny maksymalnej
i niższymi od ceny minimalnej danej oferty sprzedaży.

 Przedsiębiorca nie może mieć niezabezpieczonych należności w jednostkach LP.
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 Decyzje o wysokości cen w ofertach zakupu podejmuje przedsiębiorca.

 Cena otwarcia w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno oraz
w aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno jest równa cenie minimalnej z PL-D.

 Pierwsze aukcje systemowe w aplikacji e-drewno na rok 2020 zostaną uruchomione
po 6 stycznia 2020 r.

Ceny w minimalne i maksymalne (widełki cenowe) w ofertach sprzedaży ustalono
w następujący sposób,w przypadku GHG zawierających:
 drewno dębowe (w tym dąb czerwony) wielkowymiarowe oraz średniowymiarowe

do mechanicznego przerobu (S2B), ustalono zakres cen:
- cena minimalna równa cenie bazowej pomniejszonej o 4%,
- cena maksymalna równa cenie bazowej powiększonej o 10%,

 pozostałe drewno, ustalono zakres cen w ofertach sprzedaży LP:
- cena minimalna równa cenie bazowej pomniejszonej o 4%,
- cena maksymalna równa cenie bazowej powiększonej o 5%.



 Klienci, którzy w roku ubiegłym zadeklarowali wolę uzyskania przypisu drewna
na podstawie wyników procedury sprzedaży w PL-D na 2019 rok w roku 2020,
mają możliwość podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej akceptacji lub braku
akceptacji takiego przypisu.

 Akceptacja przypisu za pośrednictwem PL-D, w terminie określonym
w harmonogramie, oznacza brak możliwości udziału w sprzedaży ofertowej
na rok 2020.

 Brak akceptacji przypisu, w terminie określonym w harmonogramie umożliwia
udział w sprzedaży ofertowej na 2020 rok.

 Ceny w proponowanym przypisie zostaną określone na podstawie cen
minimalnych ustalonych do sprzedaży ofertowej na 2020 rok, podwyższonych
o procent wykorzystania widełek cenowych, wynikający z ofert przedsiębiorcy
w sprzedaży podstawowej na 2019 rok.
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 Kara umowna od 2020 roku wynosi 10%.

 Skonto 1% zmienia się w rabat 1% dla 14-dniowego terminu płatności.

 Zabezpieczenie dla odroczonego terminu płatności w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

 Zmieniły się przepisy dotyczące kar za opóźnienie w płatnościach na 40, 70 i 100
euro, w zależności odwartości umowy.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad sprzedaży drewna udzielą Państwu
pracownicy nadleśnictw zajmujący się sprzedażą drewna oraz pracownicy
Wydziałów Gospodarki drewnem każdej Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych.

Zapraszamy do kontaktu.



Opracowało: Biuro Marketingu DGLP 


