
Sprzedaż drewna w PGL LP na 2019 rok
Materiały informacyjne dla przedsiębiorców – sprzedaż podstawowa
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Harmonogram – Sprzedaż podstawowa

11 - 26 września 2018 r.  

• Aktualizacja punktów przerobu.

• Korekta wielkości zakupu drewna.

• Złożenie wniosku o zmianę okresu wielkości zakupu drewna. 

17 - 26 września 2018 r.

• Sporządzenie oferty na potrzeby sprzedaży podstawowej w Portalu 

Leśno-Drzewnym przez jednostki Lasów Państwowych.

1 - 5 października 2018 r.

• Od godziny 10:00 dnia 01.10.2018 r. do godziny 15:00 dnia 05.10.2018 r. 

- składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego 

w etapie zasadniczym sprzedaży podstawowej. 

• Podpisywanie ofert zakupu złożonych w etapie zasadniczym sprzedaży 

podstawowej możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 05.10.2018 r.
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Harmonogram – Sprzedaż podstawowa

8 października 2018 r.

• Publikacja wyników etapu zasadniczego sprzedaży podstawowej na 2019 r.

10 - 12 października 2018 r.

• Od godziny 10:00 dnia 10.10.2018 r. do godziny 15:00 dnia 12.10.2018 r. -

składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego 

w I dogrywce sprzedaży podstawowej 

• Podpisywanie ofert zakupu złożonych w I dogrywce sprzedaży 

podstawowej możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 12.10.2018 r.

15 października 2018 r.

• Publikacja wyników I dogrywki sprzedaży podstawowej na 2019 r.
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Harmonogram – Sprzedaż podstawowa

17 - 19 października 2018 r.

• Od godziny 10:00 dnia 17.10.2018 r. do godziny 15:00 dnia 19.10.2018 r. 

- składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu surowca drzewnego 

w II dogrywce sprzedaży podstawowej 

• Podpisywanie ofert zakupu złożonych w II dogrywce sprzedaży 

podstawowej możliwe będzie do godziny 18:00 w dniu 19.10.2018 r.

22 października 2018 r.

• Publikacja wyników II dogrywki oraz wyników całej sprzedaży 

podstawowej na 2019 r.

22 października - 2 listopada 2018 r.

• Deklaracja za pośrednictwem aplikacji PL-D dotycząca przypisu drewna 

na rok 2020 na podstawie wyników sprzedaży podstawowej na 2019 rok.
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SKŁADANIE OFERTY ZAKUPU
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Składanie oferty zakupu

Przy pierwszym logowaniu 

aplikacja wyświetla treść 

obowiązującego 

regulaminu. 

Akceptacja regulaminu (1) 

jest konieczna aby móc 

złożyć ofertę zakupu 

w PL-D na 2019 rok. 

(1)
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Klauzula „RODO”

W związku z 

wymaganiami 

związanymi z 

przetwarzaniem danych 

osobowych do PLD 

została wprowadzona 

funkcjonalność „RODO”. 

Przy pierwszym 

logowaniu każdy 

użytkownik zostanie 

poinformowany o celach 

i zasadach 

przetwarzania danych 

zgromadzonych 

w aplikacji PL-D.
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Wadium w PLD

W sprzedaży PL-D obowiązują następujące progi wadium:

• minimalny – wynoszący 5 000 zł, umożliwiający złożenie łącznej oferty 

do 1 000 m3;

• pośredni – wynoszący 10 000 zł, umożliwiający złożenie łącznej oferty 

do 15 000 m3;

• maksymalny – wynoszący 30 000 zł, umożliwiający złożenie łącznej oferty bez 

ograniczenia ilościowego.

Przypis drewna w etapie lub zakończonej procedurze pomniejsza możliwość złożenia 

oferty zakupu w bieżącym etapie.

Wadium można wpłacić w dowolnym momencie trwania procedury sprzedaży w PL-D. 

W czasie trwania każdej z procedur sprzedaży jest możliwe tylko zwiększenie kwoty 

wadium do wysokości kolejnych progów, z zastrzeżeniem, 

że w procedurze podstawowej możliwość złożenia oferty zakupu przez przedsiębiorcę 

ograniczona jest również średnioroczną wielkością zakupu. 
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Wadium w PLD

• Jednostka macierzysta jest zobowiązania do zarejestrowania w PL-D 

faktu wpłaty wadium przez przedsiębiorcę w ciągu dnia roboczego, w 

którym powzięła informacje o wpływie wadium na swoje konto bankowe.

• Jeśli wpłata zostanie przekazana pod koniec dnia roboczego, jego 

rejestracja w systemie będzie możliwa dopiero w następnym dniu 

roboczym.
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Składanie oferty zakupu

Widok Modułu Klienta po uruchomieniu sprzedaży podstawowej w PL-D.

Panel Ważne informacje (1) zawiera informacje o wysokości oferty zakupu 

w sprzedaży podstawowej, wysokości wadium oraz najważniejszych terminach 

dotyczących procedury sprzedaży (składanie oferty, podpisywanie oferty, itp.)

Brak wadium uniemożliwia przeglądanie oferty zakupu. 

(1)
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Składanie oferty zakupu

Wpłata wadium powoduje wyświetlenie się punktów menu oferty umożliwiających 

złożenie oferty zakupu – panel Oferty (1) . 

(1)
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Składanie oferty zakupu

Maksymalna wysokość oferty zakupu w poszczególnych 

grupach drewna obliczona na podstawie średniorocznej 

wielkości zakupów.

Oferta w grupie drewna = ilość średnioroczna * 0,7

Wysokość zarejestrowanego wadium oraz data operacji

Informacja o limicie wysokości składanej oferty zakupu 

wynikającej z wpłaconego wadium. 

Wielkość obliczonej oferty zakupu 1898 m3. 

Wpłacone wadium 5.000 zł (mniejsze niż wynikające 

z progów wadium). 

Możliwości zakupu – 1000 m3. Złożenie oferty na całą 

dostępną ilość (1898 m3) wymaga dopłaty wadium do 

kwoty 10.000 zł (drugi próg wadium)
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Składanie oferty zakupu

W przypadku nałożonych blokad przez nadleśnictwo 

w panelu Ważne informacje pojawia się odpowiednia 

informacja. 

W menu O kliencieBlokady

ofert wyświetlona jest 

informacja, które nadleśnictwo 

nałożyło blokadę i z jakiego 

powodu. 

W sprawie blokad należy 

kontaktować się 

z nadleśnictwem nakładającym 

blokadę.
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Składanie oferty zakupu

Do składania oferty zakupu drewna 

wykorzystać można punkty menu Nowa oferta 

zakupu (1) oraz Nowa oferta zakupu z 

przeliczeniem (2).

(1)
(2)

Pozostałe punkty menu w panelu Oferty:

• Moje oferty zakupu – zestawienie złożonych ofert zakupu,

• Podpisywanie ofert zakupu – umożliwia podpisanie oferty zakupu przez 

uprawnionego użytkownika/użytkowników

• Rozliczenie ofert – zawiera wyniki poprzednich procedur
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Składanie oferty zakupu

Użycie linku Nowa oferta zakupu umożliwia wyszukanie oferty zakupu (1). 

Tabela podaje zestawienie podstawowych informacji o ofertach – jednostka LP 

wystawiająca ofertę, GHG, ilość, cenę minimalną i maksymalną w zł, ilość jaka 

pozostała i procent obłożenia (2). Dodatkowo możliwy jest podgląd ramowego wzoru 

umowy sprzedaży (3).

Tabela Sortymenty (4) wyświetla szacunkowy udział sortymentów w wybranej GHG.

Informacja o ofertach na drewno (5) – zawiera rozliczenie złożonych ofert wg grup 

drewna.

(1)

(2) (3)

(4)

(5)
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Składanie oferty zakupu

Użycie linku Nowa oferta zakupu z przeliczeniem (1) prezentuje zestawienie, 

w którym poza informacjami dostępnymi w punkcie menu Nowa oferta zakupu zawiera 

kolumnę Przewidywana ilość na dogrywkę.

Przewidywana ilość na dogrywkę aktualizowana jest raz na dobę i zawiera ilość 

drewna jaka zostałaby zaoferowana do sprzedaży w danej GHG w dogrywce przy 

założeniu, że na datę aktualizacji zamykany jest przetarg i obliczane są wyniki, 

na podstawie złożonych ofert zakupu. Informacja o czasie aktualizacji dostępna jest 

nad tabelą (2).

(1)

(2)



17

Składanie oferty zakupu

Ikony w kolumnach ze wzorami umów umożliwiają pobranie Ramowego wzoru 

umowy w formacie PDF 
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Składanie oferty zakupu

Wybór oferty sprzedaży do zakupu w przypadku użycia Nowej oferty 

zakupu i Nowej oferty zakupu z przeliczeniem dokonywany jest za 

pomocą ikony Koszyka. 
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Składanie oferty zakupu

Ekran składania oferty zakupu 

zawiera informacje o jednostce LP 

oferującej do sprzedaży drewno, 

wielkości oferty i cenach: minimalnej 

i maksymalnej dla sortymentu 

reprezentatywnego (1) i opis oferty 

(2). 

Złożenie oferty polega na uzupełnieniu danych w polach Ilość m3 i Cena netto zł/m3

i użycia przycisku Zatwierdź (3).

Przycisk Przelicz umożliwia obliczenie cen wszystkich sortymentów w GHG na 

podstawie ceny reprezentatywnego (4). Tabela Sortymenty (5) wyświetla szacunkowy 

udział sortymentów w wybranej GHG.

(1)

(2)

(5)

(4)
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Składanie oferty zakupu

Po użyciu przycisku Zatwierdź oferta zakupu zapisywana jest na koncie 

przedsiębiorcy, a aplikacja przechodzi do ekranu wyszukiwania ofert sprzedaży 

Nowa oferta zakupu lub Nowa oferta zakupu z przeliczeniem. 

O zapisaniu oferty informuje komunikat (1) 

Zestawienie ofert zakupu dostępne jest w punkcie menu Moja oferta zakupu (2).

(1)

(2)
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Składanie oferty zakupu

Zestawienie Moje oferty zakupu zawiera informacje o złożonych ofertach,

o ich obłożeniu, pozostałej ilości GHG w danej ofercie w nadleśnictwie 

i ocenach poszczególnych kryteriów (1) oraz o potencjalnym wyniku (2).

Potencjalny wynik obliczany jest na podstawie złożonych ofert przez wszystkich 

przedsiębiorców na daną GHG z częstotliwością co 15 minut.

Ikony Edycja i Usuń służą do modyfikacji złożonych ofert (3).

(1)

(2)

(3)
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Składanie oferty zakupu

Aby złożone oferty zakupu wzięły udział w obliczeniu 

wyników etapu zasadniczego i każdej z dogrywek muszą 

zostać podpisane. 

Podpisanie ofert umożliwia punkt menu 

Podpisywanie ofert zakupu  przycisk Podpisz oferty (1)

(1)

O podpisaniu oferty informuje 

komunikat. Dla podpisanych 

ofert możliwe jest pobranie 

certyfikatu podpisania oferty 

zakupu (2).

(2)
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Składanie oferty zakupu

Oferta zakupu musi zostać podpisana przez określoną w formularzu 

rejestracyjnym liczbę osób. O konieczności złożenia kolejnego/kolejnych 

podpisów aplikacja informuje komunikatem.
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Składanie oferty zakupu

W panelu Raporty dostępne są informacje przydatne przy składaniu ofert:

• Potencjalnie maksymalna ocena oferty zakupu w nadleśnictwie – wskazuje 

jednostki, w których przedsiębiorca może uzyskać maksymalną ocenę oferty 

zakupu.

• Ocena kryterium geografii zakupów – zawiera oceny kryterium geografii 

w poszczególnych nadleśnictwach.

• Obłożenie ofert – zestawienie sumujące oferty złożone przez innych 

przedsiębiorców.
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Składanie oferty zakupu

Potencjalnie maksymalna ocena oferty zakupu 

w nadleśnictwie

Ocena kryterium geografii zakupów

Obłożenie ofert
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KRYTERIA OCENY OFERTY 

ZAKUPU
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Oferta zakupu w sprzedaży podstawowej (etap zasadniczy i obie 

dogrywki) podlega ocenie punktowej (1-10) z uwzględnieniem dwóch 

kryteriów:

• Kryterium ceny waga 80 %

• Kryterium geografii zakupów waga 20 %

Ceny w sprzedaży podstawowej i otwartej są takie same. 

Zgodnie z procedurą ustalania cen zawierają się w przedziale -2% 

(cena minimalna)  do +3% (cena maksymalna) od ustalonej ceny bazowej 

w danej jednostce LP.

Dla oceny złożonych ofert nie ma znaczenia czas ich złożenia. 

Oferta złożona jako pierwsza na daną GHG oraz ostatnia traktowane są 

jednakowo.

Kryteria oceny oferty zakupu 
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Kryteria oceny oferty zakupu 

1. Jeżeli cena w ofercie zakupu jest równa cenie 

minimalnej – oferta zakupu otrzymuje 1 punkt.

2. Jeżeli cena w ofercie zakupu jest równa cenie 

maksymalnej 

– oferta zakupu otrzymuje 10 punktów

3. 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 (ocenę 

określa się z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku)

4. Aplikacja PLD uniemożliwia złożenie oferty z 

ceną wyższą niż maksymalna.

1 pkt.

5 pkt.

10 pkt.
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Kryteria oceny oferty zakupu 

Uwaga !

Punktacja w drugiej dogrywce sprzedaży 

podstawowej obliczana jest bez podziału na 

grupy sprzedażowe drewna.

Ocena ofert zakupu – kryterium geografii w etapie zasadniczym i pierwszej 

dogrywce sprzedaży podstawowej obliczana jest w 22 grupach sprzedażowych 

drewna.

Wizualizacja sposobu obliczania oceny dla 

kryterium geografii zakupu dostępna jest na stronie 

Portalu Leśno-Drzewnego w osobnej prezentacji.
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PRZYPIS DREWNA 

NA 2020 ROK
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Przypis drewna na 2020 rok

Wszyscy Przedsiębiorcy, którzy uzyskają przypis 

drewna w sprzedaży podstawowej będą mogli w 

dniach 

22 października - 2 listopada 2018 r.

złożyć deklarację za pośrednictwem aplikacji PL-D 

dotycząca przypisu drewna na rok 2020 na podstawie 

wyników sprzedaży podstawowej na 2019 rok.

Zagadnienie to reguluje Zarządzenie 44 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dn. 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna 

w PGL LP oraz Regulamin sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym na 2019 rok.
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Przypis drewna na 2020 rok

Zarządzenie 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 28 czerwca 

2018 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w PGL LP - § 3 pkt. 4 i 5
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Przypis drewna na 2020 rok

Regulamin sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym na 2019 rok.
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Przypis drewna na 2020 rok



35

Przypis drewna na 2018 rok

Użycie punktu menu Wniosek o przypis drewna na rok 2020 umożliwia 

złożenie przez użytkownika z prawem do podpisu oferty zakupu złożenie 

wniosku  przycisk Podpisz (1).

(1)

Po zapisaniu wniosku pojawia się komunikat (2).

(2)



36

Informacje

• Informacji szczegółowych na temat zasad sprzedaży 

oraz obsługi PL-D udzielają pracownicy regionalnych 

dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictw 

macierzystych.



Opracował: Zespół ds. budowy, 

utrzymania i rozwoju internetowej 

sprzedaży drewna w Lasach 

Państwowych


