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Zasady  sprzedaży drewna 
na lata 2020 - 2021

Na podstawie spotkań 
oraz zebranych uwag i opinii reprezentantów przemysłu 

drzewnego

stan na dzień 12.11.2019



Procedury sprzedaży jakie proponowano 
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Zasady sprzedaży 2020 – 2021- procedury
Sprzedaż dla przedsiębiorców w ramach 
a) procedury dwuetapowej

Etap 1: sprzedaż w Portalu Leśno - Drzewnym (PL-D) 

z uwzględnieniem dotychczasowej wielkości zakupu drewna 

- 80% ilości puli ofertowej prowizorium planu sprzedaży, 

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

- 20% ilości puli ofertowej prowizorium planu sprzedaży.

Dodatkowo w prowizorium planu sprzedaży wydzielono do 5% wielkości puli

ofertowej 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
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Ceny do umów na 2020 z procedur 2019 roku.

WYNIKI ETAP I.  PL-D

SUMA ILOŚCI
CENA ŚREDNIO-WAŻONA

JEDNA UMOWA ZMNIEJSZENIE LICZBY UMÓW

WYNIKI ETAP II.
SYTEMOWE AUKCJE w 

EDREWNO

=

SPISANIE UMÓW ROCZNYCH
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Zasady sprzedaży 2020 – 2021- wadia

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji

- Odstępuje się od stosowania wadium w procedurach 
przeprowadzanych za pośrednictwem aplikacji PL-D;

- W aplikacji e-drewno proponowano zwiększenie prógu
wadium ze 150.000 zł do 500.000 zł uprawniający do 
zakupów bez limitu ilości;
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SKONTO 1% - pozostawiono przy terminie 
zapłaty do 14 dni i na

Zabezpieczenie płatności - gwarancja bankowa i 
gwarancja ubezpieczeniowa. 

Kary umowne za niezrealizowanie umów

10% wartości
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NOWY WZÓR UMOWY – nowy wzór umowy 
uwzgledniający min. brak podziału na umowę 

pre-paid i post-paid.

Proponowano niezaliczanie  historii zakupów z  
umów aneksowanych 



Sposób ustalenia cen 
do procedur na 2020 rok 
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Ceny drewna do procedur sprzedaży na 2020 rok

Korytarz cenowy – jest narzędziem służącym do wyrównywania cen wykorzystywanych w procedurach 
sprzedaży w ramach PGL LP,  kontynuacja procesu rozpoczętego w 2019 roku.

• Ceny  uzyskane w procedurach sprzedaży na 2019 – jako baza do analiz i obliczeń;

• Ceny do procedur sprzedaży na 2020 rok w PL-D:

– Cena minimalna równa  cenie uzyskanej w procedurach sprzedaży na 2019 rok
z korektą cen najwyższych (in minus) i najniższych (in plus) w ramach korytarza LP,

– Cena górna     – ustalana dla danej oferty w ramach przeprowadzanej procedury,
– cena służąca wartościowaniu złożonej oferty, ustalana w trakcie przeprowadzanej procedury,

– Cena rażąco wysoka  – cena najwyższa uzyskana w aplikacji e-drewno w LP  w ostatnich 24 miesiącach 
powiększona o 5% (nie jest przyjmowana przez system w przypadku próby jej zarejestrowania w ofercie 
zakupu).
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Metodyka ustalania korytarza cenowego w latach 2019 - 2020



Sposób ustalenia cen górnych 
do procedur PL-D na 2020 rok 
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Cena górna w procedurach sprzedaży na 2020 rok

- Nie stanowi elementu oferty sprzedaży;

- Wyznaczana będzie na podstawie cen z ofert zakupu złożonych przez 
przedsiębiorców;

- Będzie równa cenie z oferty zakupu, która to oferta będzie 
znajdowała się w 95 procencie skumulowanej sumy mas drewna 
z ofert zakupu uporządkowanych wg ceny;

- Służyć będzie do wartościowania oferty zakupu.
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Cena górna w procedurach sprzedaży na 2020 rok

CENA MINIMALNA USTALONA PRZEZ NADLEŚNICTWO100

105

107

109

150

CENY OFEROWANE PRZEZ KONTRAHENTÓW

CENA ZAOFEROWANA NA NIEWIELKĄ MASĘ

95% 
ZAOFEROWANEJ 

MASY

NIE TWORZY CENY GÓRNEJ 
TRAKTOWANE JAKO PRÓBA 

ZAWYŻENIA CENY



Działanie algorytmu
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Algorytm

Oferta sprzedaży 
jednostki PGL LP

Oferta zakupu przedsiębiorców 
w danej jednostce na daną GHG

Popyt <= Podaż

Zderzenie podaży 
i popytu

Przypis końcowy 
w wysokości 

złożonej oferty
BRAK REDUKCJI

Popyt > Podaż

Redukcja ofert
im mniej punktów tym 

większa redukcja. Wielkość 
redukcji zależy od wielkości 

przeofertowania

Ocena oferty zakupu 
względem 

zaoferowanej ceny

*) Działania eliminujące przypadki, kiedy przedsiębiorcy przypisano większą ilość drewna niż stanowiła jego oferta zakupu. 

1 2



Potwierdzenie umów dwuletnich
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Ceny do umów na 2020 z procedur 2019 roku

Prezentacja w PL-D cen minimalnych oraz ewentualnych korekt 
przypisu – zamiana GHG; zamiana jednostki realizującej 

DECYZJA kontrahenta o utrzymaniu 
umowy dwuletniej lub rezygnacji

TAK NIE

Po rozstrzygnięciu Procedury 
dwuetapowej ostateczne ustalenie 

cen i spisanie umów

Udział w Procedurze dwuetapowej
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Podsumowanie 

- Straciliśmy szanse na podpisanie umów do końca listopada 2019

- Ustalenie cen na zasadach rynkowych w oparciu o złożone  oferty zakupu  przez przedsiębiorców

- Ustalenie cen na poziomie proponowanych cen minimalnych 

- Możliwość obniżki cen w ciągu roku według ogólnego schematu  w przypadku spadku koniunktury

- Możliwość wygenerowania jednej umowy rocznej

- Ustalenie dwóch równoległych procedur  o jednakowych kryteriach zakupu surowca drzewnego 
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Co mają zawierać zasady sprzedaży drewna na 2020/2021  

- Zwiększenie kar umownych do 10% wartości nieodebranego drewna

- Opracowanie 1 wzoru umowy kupna – sprzedaży

- Unormowanie spraw reklamacji

- Ustalenie logicznego schematu dojścia do ceny bazowej stanowiącej podstawę do 
ustalenia  cen do ofertowania 

- Ustalenie  zabezpieczeń rozliczeń 0% VAT przy dostawach wewnątrzwspólnotowych i 
eksporcie

- Wprowadzenie nowych warunków technicznych 
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Co mają zawierć zasady sprzedaży drewna na 2020/2021  c.d.

- Utrzymanie uprawnień nabycia surowca drzewnego z 2019 roku – transformacja wyników , 
cena ustalona na podstawie procentowego wykorzystania widełek cenowych

- W miejsce skonta zastosowano rabat w wysokości 1% przy przedpłacie lub terminie zapłaty 
ustalonym na 14 dni ( 1 faktura)

- Zabezpieczeniem płatności jest przedpłata, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa. 
Inne zabezpieczenia decyzja dyrektora RDLP 

- Zawarcie umowy następuje z chwilą ogłoszenia zakończenia w całości danej procedury. Oferty 
cząstkowe składane przez nabywców ważne są przez okres 3 miesięcy

- Opóźnienie zapłaty nowe stawki 40/70/100 EUR



Zmiana treści § Umowy 
Sprzedaży odnośnie skonta 

Zmiana brzmienia postanowień dotyczących
rabatu z tytułu krótkiego terminu zapłaty.

21
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Zmiana treści § 6 ust. 7 i 8 Umowy
W przypadku dokonania zapłaty przed odbiorem drewna (przedpłaty) albo w przypadku
gdy termin zapłaty w Umowie Kupna Sprzedaży będzie wynosił 14 dni od daty
wystawienia faktury i pod warunkiem, że Kupujący tego terminu dotrzyma, będzie miał
zastosowanie rabat w wysokości 1,0 %.

W tym przypadku Sprzedawca będzie każdorazowo wystawiał fakturę VAT
z uwzględnieniem rabatu, o którym mowa w ust. 7.

W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą rabat nie przysługuje, a Sprzedawca
wystawi korektę faktury VAT zwiększającą wartość zakupionego drewna o kwotę
będącą równowartością zastosowanego rabatu oraz odpowiednio do dokona
zwiększenia wartości należnego podatku VAT (niezależnie od należnych odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensaty, o których
mowa w ust. 5. i 6.).
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POROZUMIENIE UZUPEŁNIAJĄCE UMOWĘ SPRZEDAŻY 
DREWNA  o którym mowa w § 6 ust. 10 Umowy

Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia przez Sprzedawcę
finansowych interesów Skarbu Państwa w przypadku wywozu drewna
w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów („WDT”) albo WDT w
ramach transakcji łańcuchowej albo WDT w ramach transakcji trójstronnej
albo eksportu pośredniego towarów w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zastosowanie do
sprzedaży stawki VAT 0 % możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem
zawarcia przez Kupującego ze Sprzedawcą odrębnego porozumienia
uzupełniającego Umowę regulującego procedurę, dokumentowania,
rozliczenia i zabezpieczenia transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów albo eksportu pośredniego towarów.



24

treść § 2 ust. 1 POROZUMIENIA uzupełniającego do Umowy Sprzedaży

1.   Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia przez Sprzedawcę finansowych interesów Skarbu 

Państwa, w przypadku sprzedaży, która zgodnie z oświadczeniem Kupującego ma zostać 

opodatkowana stawką VAT 0% warunkiem wydania drewna będzie:

1) 

a) w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, o których mowa w § 1 ust. 1 lit a, b, c -

zapłata albo zabezpieczenie przez Kupującego pełnej należności z tytułu wartości netto 

sprzedaży;

b) w przypadku eksportu pośredniego towarów - zapłata przez Kupującego pełnej należności 

z tytułu wartości netto sprzedaży;

oraz

2) pełne zabezpieczenie roszczenia Sprzedawcy o ewentualną zapłatę równowartości podatku VAT 

według obowiązującej stawki podstawowej 23% na wypadek gdyby warunki uprawniające do 

zastosowania stawki VAT 0 %, nie zostały spełnione i powstałaby konieczność opodatkowania 

sprzedaży podstawową stawką VAT 23%.
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§ 2 ust. 2 POROZUMIENIA c.d. 

2. Zabezpieczenie może zostać dokonane poprzez złożenie Sprzedawcy

oryginału dokumentu bezwarunkowej gwarancji bankowej albo

ubezpieczeniowej na pierwsze żądanie należycie wystawionej na rzecz

Sprzedawcy (jako jej beneficjenta) przez bank albo zakład ubezpieczeń

uprawniony do prowadzenia działalności na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej z terminem ważności wynoszącym co

najmniej 6 miesięcy licząc od dnia ostatniego odbioru drewna. Prawem

właściwym dla gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej musi być

prawo polskie, a polskie sądy muszą być właściwe do rozpoznawania

sporów z wystawionej gwarancji. Do zapłaty sumy z gwarancji

wystarczające musi być złożenie do gwaranta pisemnego żądania

zapłaty z gwarancji przez Nadleśniczego w terminie ważności

gwarancji.
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Zmiana ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Ustawa z dnia 19.07.2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów

płatniczych - zmienia brzmienie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w

transakcjach handlowych.

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący jest zobowiązany (obok odsetek)

do zapłaty Sprzedawcy bez konieczności wzywania, z tytułu rekompensaty za koszty

odzyskiwania należności (która stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r.),

równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 000 złotych, ale

niższa niż

50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000

złotych.



Propozycje kryteriów i parametrów  
zasad sprzedaży drewna 

na lata 2020 - 2021 



Procedury sprzedaży drewna dla przedsiębiorców:

 sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym (sprzedaż ofertowa) albo przypis 
drewna na podstawie wyników procedury sprzedaży w PL-D na 2019 rok;

 systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (aukcje systemowe);

 aukcje internetowe w aplikacji e-drewno (aukcje e-drewno);

 aukcje i submisje;

 negocjacje handlowe;

 na podstawie cennika sprzedaży detalicznej.
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Procedury sprzedaży/podział puli ofertowej:

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

 z uwzględnieniem dotychczasowej wielkości zakupu drewna; 

 80% ilości puli ofertowej prowizorium planu sprzedaży;

 raz w roku (etap podstawowy + I dogrywka).

Aukcje systemowe w aplikacji „e-drewno”:

 bez uwzględnienia dotychczasowej wielkości zakupu drewna;

 20% ilości puli ofertowej prowizorium planu sprzedaży;

 dwa razy w roku.



Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno - Drzewnym (PL-D)
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Możliwości zakupu - podstawa

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 wielkości zakupu nie wlicza się: 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.

 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).

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



Możliwości zakupu 

W pierwszym etapie sprzedaży ofertowej, oferty zakupu drewna złożone przez 
przedsiębiorcę wynoszą maksymalnie 80% średniorocznej wielkości zakupu 
drewna i rozliczane są osobno dla każdej z poniższych grup drewna:

 drewno wielkowymiarowe iglaste (WI);

 drewno wielkowymiarowe liściaste (z wyłączeniem dębu) (WL);

 drewno wielkowymiarowe dębowe (WDB);

 drewno średniowymiarowe iglaste grupy S2B (S2B I);

 drewno średniowymiarowe dębowe grupy S2B (S2B DB);

 drewno średniowymiarowe pozostałe (z wyłączeniem drewna iglastego grupy 
S2B i średniowymiarowego dębowego grupy S2B) (S);

 drewno małowymiarowe (M).

Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno - Drzewnym (PL-D)
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Możliwości zakupu – składanie ofert

W drugim etapie sprzedaży ofertowej, oferty zakupu drewna złożone przez 
przedsiębiorcę wynoszą maksymalnie 80% średniorocznej wielkości zakupu 
drewna pomniejszonej o łączny przypis drewna z etapu pierwszego.

W drugim etapie sprzedaży ofertowej, przy składaniu ofert zakupu, nie obowiązuje 
podział na grupy drewna.

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

Minimalna oferta sprzedaży:  50 m3.

Minimalna oferta zakupu:

 20 m3;

 lub mniej, gdy możliwości zakupów w danej grupie drewna wynoszą mniej, z 
możliwością złożenia jednej oferty zakupu na GHG w ramach danej grupy 
drewna w jednostce LP.

Wadia:  w sprzedaży ofertowej  w PL-D wadia nie obowiązują.

Kryteria oceny ofert:

 jedynym kryterium oceny ofert w sprzedaży ofertowej jest kryterium ceny.
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Oceny kryterium ceny:

Osobnej ocenie podlega każda oferta na daną GHG w danej jednostce LP, w 
następujący sposób:

 jeżeli cena w ofercie zakupu jest równa cenie minimalnej – oferta zakupu 
otrzymuje 1 punkt;

 jeżeli cena w ofercie zakupu jest równa cenie maksymalnej – oferta zakupu 
otrzymuje 10 punktów;

 jeżeli cena w ofercie zakupu mieści się w przedziale między ceną minimalną i ceną 
maksymalną – oferta zakupu otrzymuje ocenę proporcjonalną między 1 a 10 
punktów, określaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

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

Algorytm przypisu drewna - proporcjonalny

1. Suma ofert zakupu ≤  oferta sprzedaży – przypis surowca jest równy ofercie 
zakupu.

2. Suma ofert zakupu drewna > oferta sprzedaży – oferty zakupu są redukowana 
w oparciu o oceny uzyskane za kryterium ceny. W przypadku, gdy po redukcji 
suma przypisów drewna do poszczególnych ofert:

a) jest większa od oferty sprzedaży - następuje proporcjonalna redukcja 
przypisu;

b) jest mniejsza od oferty sprzedaży - następuje proporcjonalne dopełnienie 
przypisu (maksymalnie do ilości w ofercie zakupu).

3. Przypis drewna jest zaokrąglany w dół, do pełnych metrów sześciennych.



Przypis drewna na podstawie wyników procedury sprzedaży w 
PL-D na 2019 rok

 Zaakceptowany za pośrednictwem PL-D przypis drewna na 
2020 rok, uzyskany na podstawie wyników procedury. 
sprzedaży w PL-D na 2019 rok tworzy umowę kupna sprzedaży.

 Akceptacja oznacza brak możliwości udziału w sprzedaży 
ofertowej na rok 2020. 

 Brak akceptacji, w określonym terminie, będzie traktowany 
jako rezygnacja z uprawnienia przypisu drewna, umożliwiając 
udział w sprzedaży ofertowej na 2020 rok. 
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Przypis drewna na podstawie wyników procedury sprzedaży w 
PL-D na 2019 rok

 Cena danej GHG będzie równa cenie minimalnej ustalonej do 
sprzedaży ofertowej na 2020 rok, podwyższonej o procent 
wykorzystania widełek cenowych, wynikający z oferty 
przedsiębiorcy w sprzedaży podstawowej na 2019 rok, na daną 
GHG w danej jednostce LP, z zastrzeżeniem że:
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Przypis drewna na podstawie wyników procedury sprzedaży w 
PL-D na 2019 rok

 w przypadku zamiany GHG na inną niż określona w 
uprawnieniu lub zmiany jednostki LP realizującej sprzedaż, 
cena sortymentu reprezentatywnego będzie równa cenie 
minimalnej zaproponowanej GHG w danej jednostce LP, 
powiększonej o procent wykorzystania widełek cenowych dla 
pierwotnej, zamienianej GHG ujętej w uprawnieniu przypisu 
na 2020 rok.
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Przypis drewna na podstawie wyników procedury sprzedaży w 
PL-D na 2019 rok

 przedsiębiorca może odstąpić od uprawnienia zakupu drewna 
w części dotyczącej propozycji zmian GHG i/lub jednostki LP;

 odstąpić można od każdej propozycji zmian niezależnie;
 odstąpienie od przypisu w tej części nie uprawnia do wzięcia 

udziału w sprzedaży ofertowej na 2020 rok.
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Ceny do umów na rok 2020 z procedur 2019 roku



Umowy

 do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w sprzedaży ofertowej 
drewna dochodzi z chwilą ogłoszenia przez Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych ostatecznych jej wyników;

 w sprzedaży ofertowej przedsiębiorca jest związany 
ostateczną, zatwierdzoną przez siebie ofertą w każdym etapie 
albo zaakceptowanym za pośrednictwem PL-D przypisem 
drewna na 2020 rok, uzyskanym na podstawie wyników 
procedury sprzedaży w PL-D na 2019 rok – przez okres 3 
miesięcy od daty jej złożenia;

 zawarcie umowy na piśmie 30 dni od opublikowania 
ostatecznych wyników.42
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Systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno
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Dwa progi wadium:

 Minimalny – 5 000 zł – do 1 000 m3 włącznie;

 Maksymalny – 150 000 zł – bez ograniczeń ilościowych;

 pomiędzy wskazanymi wyżej progami, wysokość wadium oblicza się progresywnie 
według zasady: 5 zł za 1 m3. 

Kryteria oceny ofert:

 ceny;

 czas złożenia oferty.

Systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno
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Algorytm przypisu drewna - proporcjonalny

1. Przypis drewna następuje począwszy od ofert zakupu z najwyższą ceną. W 
przypadku ofert z tą samą ceną o przypisie surowca decyduje wcześniejszy 
czas złożenia oferty.

2. W przypadku, gdy suma ofert zakupu, uzyskujących przypis drewna w danej 
GHG, przekracza ilość drewna w ofercie sprzedaży w jednostce LP, przypis 
ilości drewna ostatniej wygrywającej oferty jest redukowany.

3. Jeżeli w wyniku redukcji przypisu ilość drewna w ofercie zakupu jest mniejsza 
od minimalnej ilości zakupu określonej przez jednostkę LP, oferta nie uzyskuje 
przypisu.



Ceny
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Ustalanie cen bazowych:

Cena bazowa:
 cena techniczna przeznaczona jest dla jednostek LP;

 niewidoczna w trakcie ofertowania;

 podstawą ustalania cen bazowych do procedur sprzedaży na rok 2020 są ceny 
uzyskane w procedurach sprzedaży drewna dla przedsiębiorców na 2019 rok 
w Portalu Leśno-Drzewnym;

 ceny drewna do procedur sprzedaży na 2020 rok ustala się dla każdej GHG 
w układzie nadleśnictw/zakładów LP, grup nadleśnictw lub w rdLP;

 układ cen ustala dyrektor regionalnej dyrekcji LP w porozumieniu z kierownikami 
jednostek LP;



Ustalanie cen bazowych:

Korytarz cenowy:

 od -7% do +3% liczone od ceny bazowej, dla sortymentu reprezentatywnego;

 gdy cena w danej jednostce LP wykracza ponad granicę korytarza cenowego, 
zostaje obniżona o 0,5% (lub mniej, jeśli w wyniku tej redukcji osiągnie poziom 
górnej granicy korytarza);

 gdy cena znajduje się poniżej korytarza, zostaje podniesiona o 2% (lub mniej, jeśli 
w wyniku zwiększenia osiągnie poziom dolnej granicy korytarza);

 dopuszczalne się zmiany cen wewnątrz korytarza cenowego;

 W gestii dyrektorów regionalnych LP pozostaje możliwość obniżenia ceny bazowej 
na wybrane sortymenty o 2%. W szczególnych przypadkach  dyrektor rdLP, 
w porozumieniu z kierownikami jednostek LP, może dokonać obniżki w większym 
zakresie.
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Przykładowy schemat działania korytarza cenowego:



Ustalanie cen w ofertach sprzedaży:

Ostatecznie ustalone ceny bazowe stanowią podstawę do ustalenia ceny minimalnej 
i ceny maksymalnej w ofercie sprzedaży.

W przypadku GHG zawierających:
 drewno dębowe (w tym dąb czerwony) wielkowymiarowe oraz 

średniowymiarowe do mechanicznego przerobu (S2B), ustala się:
- cenę minimalną równą cenie bazowej pomniejszonej o 4%, 
- cenę maksymalną równą cenie bazowej powiększonej o 10%,

 pozostałe drewno, ustala się: 
- cenę minimalną równą cenie bazowej pomniejszonej o 4%, 
- cenę maksymalną równą cenie bazowej powiększonej o 5%.

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.
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Oferta sprzedaży PGL LP
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Oferta sprzedaży PGL LP:

Ogólna oferta sprzedaży: 40.346 tys. m3

 Pula ofertowa: 33.901 tys. m3

 Pula techniczna: 1.160 tys. m3

 Pula detaliczna: 4.472 tys. m3
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Propozycja harmonogramu dla przedsiębiorców
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Proponowany harmonogram dla przedsiębiorców:

 20-29 listopada 2019 r. – korekta wielkości zakupu drewna (historii zakupu);

 27-29 listopada 2019 r. – akceptacja/odrzucenie przypisu drewna na 2020 rok, 
uzyskanym na podstawie wyników procedury sprzedaży w PL-D na 2019 rok;

 6-12 grudnia 2019 r. – I etap sprzedaży ofertowej w PL-D na 2020 rok:

• edycja ofert zakupu do godz. 12:00;

• podpisywanie ofert zakupu do godz. 15:00;

• potencjalny wynik niewidoczny ostatniego dnia ofertowania; 

 13 grudnia 2019 r. – publikacja wyników I etapu sprzedaży ofertowej;
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Proponowany harmonogram dla przedsiębiorców cd.:

 16-18 grudnia 2019 r. – II etap (dogrywka) sprzedaży ofertowej w PL-D na 2020 rok;

• edycja ofert zakupu do godz. 12:00;

• podpisywanie ofert zakupu do godz. 15:00;

• potencjalny wynik niewidoczny ostatniego dnia ofertowania; 

 19 grudnia 2019 r. – publikacja wyników II etapu (dogrywki) sprzedaży ofertowej;

 20 grudnia 2019 r. – ogłoszenie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
ostatecznych wyników sprzedaży ofertowej na 2020 rok;

 systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno na pierwsze półrocze 2020 r.     
po 6 stycznia 2019 r.
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Opracowało: Biuro Marketingu DGLP 

Dziękuję za uwagę 


