
Rynek dla rozwoju (2018) – oferta 

nabycia

Materiały informacyjne dla przedsiębiorców             

i jednostek LP
(Dane z bazy testowej PLD)



2

Decyzja 36 Dyrektora Generalnego LP w sprawie zatwierdzenia 

mocy przerobowych
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Ilość drewna do nabycia w 2018 roku

Przy pierwszym zalogowaniu wyświetlana jest tabela zgodna z układem 

załącznika nr 4 do Decyzji 10/2018 informująca o ilości drewna jaką można 

nabyć w 2017 roku na skutek działań rozwojowych realizowanych w 

poszczególnych latach. 

Ostateczna wielkość oferty nabycia wynika z różnicy danych w tabeli (1)             

i oświadczenia składanego razem z wnioskiem, dotyczącym drewna 

pochodzącego spoza LP.

(1) 
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Ilość drewna do nabycia w 2017

Po wyborze opcji  Akceptuję / Nie akceptuję dotyczącej przedstawionej 

wielkości oferty nabycia można przystąpić do złożenia oferty.

Aby przejść do pozostałych funkcjonalności należy skorzystać z linku Menu.



5

Ilość drewna do nabycia w 2017

Decyzja 36/2018

O

oświadczenie 0 m3

Zatwierdzone moce pomniejszane są o ilość drewna jaka 

została zakontraktowana w procedurach 

inwestycyjnych/dla rynków rozwoju w latach 2015 - 2017

Ostateczna 

oferta w 2018 r.
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Składanie ofert nabycia – rynek dla rozwoju 2018

• Warunki:

 Wpłata wadium. 

Wielkość możliwej do złożenia oferty i wysokość wadium

 do 1000 m3 – 5.000 zł

 1001 – 15000 m3 – 10.000 zł

 Pow. 15000 m3 – 30.000 zł

 Brak należności przeterminowanych nieobjętych kwotą 

zabezpieczenia,

 Podpisane umowy z poprzednich procedur.
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Składanie ofert nabycia – rynek dla rozwoju 2018

• Kryteria oceny oferty nabycia

 cena – waga kryterium 0,8

Punktacja

• Oferowana cena < ceny odmowy – oferta odrzucona

• Oferowana cena = cenie odmowy – 0 pkt

• Oferowana cena + 1 zł – 8 pkt

• Oferowana cena = cena proponowana – 9 pkt

• Oferowana cena = > cena górna – 10 pkt  

 geografia zakupów – waga kryterium 0,2

 łączna ocena oferty = ocena za cenę * 0,8 + ocena za 

geografię zakupów * 0,2
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Składanie ofert nabycia – rynek dla rozwoju 2018

• Kryteria oceny oferty nabycia

 geografia zakupów – waga kryterium 0,2

 Ocena kryterium geografii zakupów obliczana jest dla wszystkich 

potencjalnych uczestników procedury jednocześnie i jej założeniem jest 

to, aby 1 m3 drewna przejechał w skali kraju jak najkrótszą drogę. Ocena 

kryterium zakupu uzależniona jest od wielkości oferty jaka może złożyć 

podmiot, wielkości oferty sprzedaży nadleśnictwa, odległości punktu 

przerobu drewna od leśnictwa, w którym możliwe jest pozyskanie drewna 

będącego przedmiotem zainteresowania nabywcy (w grupach W igl.,      

W liśc., S i M), ilości punktów przerobu potencjalnie zainteresowanych 

tym samym surowcem.

 łączna ocena oferty = ocena za cenę * 0,8 + ocena za 

geografię zakupów * 0,2
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Składanie ofert nabycia – rynek dla rozwoju 2018

• Ceny drewna są takie same jak w procedurze dla 

przedsiębiorców operujących na rynkach 

podstawowych.

• Procedura dla rynków rozwoju składać się będzie         

z etapu zasadniczego i jednej dogrywki.
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Składanie ofert nabycia – rynek dla rozwoju 2018
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Składanie ofert nabycia – rynek dla rozwoju 2018

Podobnie jak w procedurze 

przeznaczonej dla rynkach 

podstawowych  składanie ofert nabycia 

odbywa się z wykorzystaniem linków 

Nowa oferta zakupu i Nowa oferta 

zakupu z przeliczeniem (1).

Nabywcy drewna dysponują także 

raportami ułatwiającymi podjęcie decyzji 

dotyczącej złożenia najbardziej 

racjonalnej oferty nabycia (2).

(1)

(2)
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• Szczegółowych informacji dotyczących udziału             

w procedurze na rynkach rozwoju udzielą Państwu 

pracownicy nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów 

Państwowych zajmujący się sprzedażą drewna.



Zespół zadaniowy do spraw

budowy, utrzymania i rozwoju 

elektronicznego systemu sprzedaży

drewna w Lasach Państwowych


