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Zasady sprzedaży drewna 2020–2021
Sprzedaż dla przedsiębiorców w ramach 
a) dwóch półrocznych procedur dwuetapowych

Etap 1: sprzedaż w aukcjach systemowych w aplikacji e-drewno

z uwzględnieniem dotychczasowej wielkości zakupu drewna 

- 80% ilości puli ofertowej prowizorium planu sprzedaży (w skali roku), 

Etap 2: sprzedaż w aukcjach systemowych w aplikacji e-drewno

- 20% ilości puli ofertowej prowizorium planu sprzedaży (w skali roku).

Dodatkowo w prowizorium planu sprzedaży wydzielono do 5% wielkości puli

ofertowej (w skali roku) tzw. pulę techniczną, której drewno zostanie w ciągu

roku wystawione na aukcjach internetowych.

b) aukcji internetowych w aplikacji e-drewno;

c) aukcji i submisji;

d) negocjacji handlowych;

Konsumenci nabywają surowiec na podstawie cennika sprzedaży detalicznej



Wielkość zakupów drewna w etapie 1
Podstawą wyliczenia wielkości zakupu drewna na potrzeby sprzedaży w etapie 1 w aplikacji e-drewno 
jest okres czterech ostatnich pełnych półroczy poprzedzających rozpoczęcie procedury (dla procedury 
na rok 2020 jest to okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.).

Do wielkości zakupy nie wlicza się surowca nabytego:

• 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. 

Do wielkości zakupy 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).
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Możliwości zakupów
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W etapie 1 sprzedaży w aplikacji e-drewno możliwość złożenia oferty przez 
przedsiębiorcę wynosi maksymalnie 80% (2 półrocza x 40%) średniorocznej wielkości 
zakupów drewna, rozliczanych osobno dla każdej z poniższych grup sprzedażowych:
• WI - drewno wielkowymiarowe iglaste,
• WL - drewno wielkowymiarowe liściaste (z wyłączeniem dębu),
• WDB - drewno wielkowymiarowe dębowe,
• S2B IGL - drewno średniowymiarowe iglaste grupy S2B,
• S2B DB - drewno średniowymiarowe  dębowe grupy S2B,
• S pozostałe - drewno średniowymiarowe pozostałe,
• M - drewno małowymiarowe.

W etapie 2 sprzedaży w aplikacji e-drewno wielkość oferty zakupu zależy od kwoty 
wpłaconego przez przedsiębiorcę wadium. Brak podziału na grupy sprzedażowe.



Kryteria: geografii zakupu i zwyczaju kupieckiego

Geografia zakupu i zwyczaj kupiecki nie są kryteriami 

oceny ofert w procedurach na rok 2020.

Kryterium oceny  oferty zakupu jest cena

(w przypadku równych cen decyduje czas złożenia oferty).
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Ceny drewna do procedur sprzedaży na rok 2020

Cena bazowa – cena ustalana na podstawie cen uzyskanych w procedurach 
sprzedaży na 2019 rok, ustalana w ramach korytarza cenowego z korektą 
cen najwyższych (in minus) i najniższych (in plus) w ramach korytarza LP.

Cena otwarcia (w aplikacji e-drewno) – zostanie ustalona w drodze decyzji 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na podstawie analiz,                
w oparciu o cenę bazową, obniżoną o określony procent.
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Metodyka ustalania ceny bazowej na podstawie korytarza cenowego

Efekt końcowy - wyrównanie cen w ramach tego samego zakresu cen



Oferta sprzedaży i oferta zakupu
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W aukcjach systemowych w aplikacji e-drewno z uwzględnieniem 
dotychczasowej wielkości zakupu drewna (etap 1) minimalna wielkość 
oferty sprzedaży danej GHG w jednostce LP wynosi 20 m3. Minimalna 
wielkość oferty zakupu przez przedsiębiorcę to 1 m3.

W aukcjach systemowych w aplikacji e-drewno (etap 2) minimalna 
wielkość oferty sprzedaży danej GHG w jednostce LP wynosi 20 m3. 
Minimalna wielkość oferty zakupu przez przedsiębiorcę to 20 m3.



Wadium

Kwota wadium za 1 m3 w aplikacji e-drewno zostanie 
ustalona w późniejszym terminie.
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Podsumowanie półrocznej procedury dwuetapowej 

Etap 1: sprzedaż w aukcjach systemowych w aplikacji e-drewno
z uwzględnieniem dotychczasowej wielkości zakupu drewna

+
Etap 2: sprzedaż w aukcjach systemowych w aplikacji e-drewno

=
Jedna umowa półroczna
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Biuro Marketingu

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dziękujemy za zapoznanie się z projektem zasad –
wariantem 2


