Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Poznań, dnia 19.01.2021 r.
Zn. Spr.: ED.802.1.2021
Oferenci zainteresowani zakupem drewna
na Submisji Cennego Drewna Dębowego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, co do interpretacji § 4 Zasad w
zakresie obowiązku dołączania Karty ofertowej w pliku Excel do oferty, Regionalna Dyrekcja

LP w Poznaniu wyjaśnia jak niżej:
Zgodnie z § 4 Zasad submisji na drewno cenne:
1. Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w ofercie:
a) Karta ofertowa – zał. 5
b) Oświadczenie oferenta – zał.2
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy – jeżeli jest niezbędne
d) Określenie minimalnej ilości zakupu – wg. potrzeb Oferenta
2. Kartę ofertową należy złożyć, wykorzystując pobrany ze strony internetowej plik
załącznika nr 5 lub uzyskaną wraz z dokumentacją we wskazanych jednostkach LP.
Wypełnia się tylko kolumnę: „oferowana cena zł/m3” bez jakiejkolwiek innej modyfikacji
pozostałych kolumn i wierszy. Oferta może być złożona w formie elektronicznej lub
papierowej. Zaleca się dodatkowe dostarczenie pliku Excel Karty ofertowej w celu
przyspieszenia procedowania. Podstawą przyjęcia oferty, jest podpisana podpisem
odręcznym lub kwalifikowanym Karta ofertowa.

Wskazane wyżej postanowienie Zasad stanowi, iż dodatkowe dostarczenie pliku Excel Karty
ofertowej stanowi zalecenie. Zalecenie nie ma definicji prawnej, ale w definicjach
słownikowych tego słowa podkreśla się jego niewiążący charakter. Wykonanie zalecenia jest,
zatem dobrowolne i ma na celu przyspieszenie procedowania. Niewykonanie zalecenia, a
zatem niezałączenie pliku nie wiąże się po stronie oferenta z żadnymi konsekwencjami
prawnymi. Przy czym analizowany zapis stanowi postanowienie generalne odnoszące się do
obu form składania oferty, zarówno pisemnej, jak i elektronicznej. Kolejne ustępy w § 4 tj. ust.
5 lit. e oraz ust. 6 lit. d przewidują wprawdzie dla obu form złożenia oferty załączenie Karty
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ofertowej w pliku excel, ale przedmiotowe postanowienia powinny być odczytywane łącznie z
ust. 2 wskazującym na dobrowolny charakter dołączania pliku do oferty. W każdym zatem
wypadku dobrowolnego spełnienia przez oferenta zalecenia w postaci dostarczenia pliku excel
Karty ofertowej, karta ta powinna być załączona do archiwum (w przypadku oferty w formie
elektronicznej) albo zapisana na pendrive, zgodnie z postanowieniami w § 4 tj. ust. 5 lit. e oraz
ust. 6 lit. d Zasad submisji.
Brak dołączenia tego pliku do dokumentacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty.
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