Zasady submisji na drewno cenne
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w dniu 21.01.2021 r.
§1
[Oznaczenie niektórych pojęć i terminów]
1.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

2.

Oferent – przedsiębiorca zainteresowany zakupem drewna, który złożył w tym celu ofertę.

3.

Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych – regionalna dyrekcja Lasów Państwowych,
nadleśnictwo.

4.

Los – przedmiot licytacji, który stanowią poszczególne dłużyce, kłody lub zgrupowanie dłużyc,
kłód;

5.

Metr sześcienny [m3 ] netto – jednostka miary drewna w losie.

6.

Cena oferowana za 1 m3 – cena za 1 m3 danego losu wyrażona w pełnych złotych [zł] w losie
loco miejsce wyeksponowania.

7.

Wycena losu – znana sprzedawcy cena jednostkowa losu, stanowiąca granicę jego
efektywności ekonomicznej.

8.

Komisja – osoby wskazane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Poznaniu do przeprowadzenia submisji

9.

Jednostka wiodąca – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych posiadająca w swojej
dyspozycji place ekspozycyjne drewna: Nadleśnictwa Krotoszyn i Nadleśnictwo Pniewy.
§2
[Określenie oferty]

1.

Katalog losów, stanowiący jednocześnie Kartę ofertową (zał. nr 5), będzie dostępny od dnia
12.01.2021 r. na stronie internetowej: https://www.poznan.lasy.gov.pl/aukcja-cennego-drewnadebowego1. Dokumentacja będzie możliwa również do odbioru w biurze RDLP w Poznaniu, w
biurze Nadleśnictwa Krotoszyn i Nadleśnictwa Pniewy, po uprzednim nawiązaniu kontaktu
telefonicznego (z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne).

2.

Drewno będzie udostępnione do oględzin na wskazanych w wykazie placach ekspozycyjnych
drewna (zał. nr 6) w dniach od 12 do 21.01.2021 roku w godzinach od 800 do 1500.

3. Do określenia średnicy drewna przy obliczaniu miąższości, przyjmuje się zasady pomiaru
określone w Warunkach technicznych – Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie
miąższości i cechowanie surowca drzewnego wprowadzone Zarządzeniem nr 51 DGLP z dnia
30 września 2019 r. Dla każdej dłużycy lub kłody stosowane jest zabezpieczenie drewna
maksymalnie do 40 cm.

§3
[Warunki uczestnictwa w submisji]
1. Oferent posiadający Katalog losów (kartę ofertową) uprawniony jest do wstępu na place
ekspozycyjne drewna w celu dokonania jego oględzin. Klienci przed udaniem się na plac
ekspozycyjny celem oględzin drewna powinni nawiązać kontakt z nadleśnictwem, które udzieli
niezbędnych informacji i pomocy.
2. Oferent wraz ze złożeniem oferty uznaje bez zastrzeżeń warunki udziału w submisji oraz
sprzedaży i zapłaty za zakupione drewno.
3. Do udziału w submisji dopuszczone mogą być tylko firmy zarejestrowane w Centralnej
Kartotece Klienta Drewna LP (CKK). W wypadku braku rejestracji w ww. ewidencji musi być
ona niezwłocznie dokonana w wybranym nadleśnictwie, zwanym macierzystym. Aby
zarejestrować firmę w CKK firma zobowiązana jest przedstawić aktualne dokumenty rejestrowe.
Firmy zagraniczne zobowiązane są przedstawić również zaświadczenie o nadaniu numeru
podatkowego, niezbędnego do rozliczeń wewnątrz UE (VAT ID).
4. Warunkiem udziału w Submisji jest wpłata kaucji w wysokości 50 000 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Za wpłatę kaucji przyjmuje się - uznanie rachunku
bankowego RDLP w Poznaniu o nr 68 1540 1056 2105 8312 9205 0011 najpóźniej do
godziny 1000 w dniu 21.01.2021.
5. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi w wysokości nominalnej. Zasady wpłacania i
rozliczania kaucji stanowi załącznik nr 3.
6. Kwota kaucji dla odbiorców płacących podatek VAT w wysokości 23% (23% VAT) zaliczona
zostanie na poczet ostatniej partii zakupionego surowca. W przypadku, gdy kaucja będzie
wyższa od wartości zakupionego surowca drzewnego, nadwyżka zostanie zwrócona
niezwłocznie po wystawieniu faktury proforma za nabyte drewno.
7. Dla odbiorców uprawnionych do stosowania zerowej stawki podatku VAT (0% VAT) kaucja
stanowi

zabezpieczenie

na

wypadek

niedostarczenia

prawidłowych

dokumentów

potwierdzających wywóz zakupionego surowca drzewnego poza obszar celny Rzeczpospolitej
Polskiej i konieczność naliczenia do dokonanej sprzedaży 23% podatku VAT. W przypadku gdy
kwota kaucji jest wyższa od wymaganej kwoty zabezpieczenia nadwyżka zaliczona zostanie na
poczet należności netto za ostatnią partię zakupionego surowca. W przypadku gdy kwota kaucji
będzie niższa od wymaganego zabezpieczenia konieczna będzie dopłata brakującej kwoty.
Kaucja zostanie zwrócona z chwilą dostarczenia kompletu dokumentów potwierdzających
wywóz zakupionego drewna poza obszar celny Rzeczpospolitej Polskiej. 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. Wzór
porozumienia stanowi załącznik nr 4.
8. W sytuacji braku zakupu kaucja zostanie klientowi zwrócona.
§4
[Zasady submisji]
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.
3. Oferent może złożyć na dany los tylko jedną ofertę. W innym przypadku, wszystkie oferty klienta
na dany los zostaną odrzucone.
4. Ofertę można złożyć do godziny 1500 w dniu 21.01.2021 r. w formie elektronicznej albo
papierowej na adres Nadleśnictwa Krotoszyn, ul. Wiewiórowskiego 70, 63-700 Krotoszyn, lub
Nadleśnictwa Pniewy, ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy , lub Biura RDLP w Poznaniu ul. Gajowa
10, 60-959 Poznań.
5. Szczegóły złożenia oferty w formie elektronicznej:
a) Wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym
b) Pliki powinny być spakowane do archiwum zip lub 7zip zabezpieczone hasłem
c) Pliki można przesłać ze zautoryzowanego telefonicznie, z pracownikiem RDLP w Poznaniu,
maila na adres submisja@poznan.lasy.gov.pl lub dostarczyć na nośniku pamięci – pendrive
USB.
d) Hasło do spakowanego archiwum należy przesłać mailowo lub sms-em (na nr 508 00 32 21;
600 02 22 03) po godzinie 1500 w dniu 21.01.2021, nie później jednak jak do godziny 800 w
dniu 22.01.2021.
e) Do archiwum należy dołączyć plik excela - Karta ofertowa.
6. Szczegóły złożenia oferty w formie pisemnej:
a) Oferta musi wpłynąć w zamkniętych kopertach
b) Na kopertach powinien być umieszczony wyraźny napis: “Oferta na submisję drewna
cennego – nie otwierać przed dniem 22.01.2021, godz. 800.”
c) Złożone dokumenty powinny zostać opatrzony pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej.

d) Ofertę należy dostarczyć również na dołączonym nośniku pamięci - pendrive USB plik Excel
z Kartą ofertową.
7. Oferta może być wycofana przez Oferenta wyłącznie pisemnie. Odpowiednie pismo, faks lub email musi wpłynąć do dnia 21.01.2021r. do godziny 1500 do biura RDLP w Poznaniu (nr faksu
+48 61 668 44 10; mail: submisja@poznan.lasy.gov.pl).
8. Komisyjne, publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2021 r. o godz. 800 w biurze RDLP w
Poznaniu. Otwarcie ofert nastąpi w formie transmisji za pośrednictwem platformy internetowej
Webex.

Adres

do

transmisji

zostanie

opublikowany

na

stronie

internetowej

www.poznan.lasy.gov.pl najpóźniej do godziny 800 w dniu 22.01.2021.
9. Odrzuceniu podlegają oferty pochodzące od oferentów:
a) Posiadających

należności

przeterminowane

niezabezpieczone

wobec

jednostek

organizacyjnych Lasów Państwowych na dzień 21.01.2021 r.
b) Złożone po terminie,
c) Niespełniające wymogów formalnych.
10. Spośród ofert nieodrzuconych dokonany zostanie wybór oferty wg zasady najwyższej
oferowanej ceny netto na dany los.
11. W przypadku dwóch lub większej ilości równych najwyższych ofert cenowych na dany los,
Kupujący zostanie wylosowany.
12. Oferent może zastrzec na piśmie minimalną ilość zakupu. Jeżeli suma ilości z losów przyjętych z
oferty jest niższa od minimalnej ilości zastrzeżonej przez tego Oferenta, cała oferta zostanie
odrzucona. O ile Oferent nie zastrzeże minimalnej ilości zakupu, Sprzedawca zastrzega sobie
prawo odrzucenia w całości oferty Oferenta, który zakupi mniej niż 10 m3 drewna. Odrzucona
oferta zostaje przyznana drugiemu nabywcy z najwyższą ceną.
13. W przypadku rezygnacji z zakupu losu przez nabywcę, prawo do jego zakupu przysługuje
kolejnemu nabywcy z drugą najwyższą ofertą.
14. Wyniki przeprowadzonej submisji zostaną ogłoszone w dniu 25.01.2021 r. o godz. 1200 w
formie transmisji internetowej Webex. Link do transmisji zostanie przesłany na adresy mailowe
oferentów, którzy złożyli oferty na submisję.
15. Kupujący, drogą elektroniczną – najpóźniej w dniu 25.01.2021 r., otrzymają informację o ilości i
wartości zakupionych przez siebie losów.
§5
[Zastrzeżenia]
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania losu z submisji w przypadku, gdy najwyższa
oferowana cena zakupu złożona na dany los jest niższa niż przyjęta przez organizatora submisji.
2. Drewno

będące

przedmiotem

sprzedaży

na

Sprzedającego, aż do pełnej zapłaty ceny kupna.

submisji

jest

zastrzeżoną

własnością

3. Wywóz drewna prowadzony jest w oparciu o dokument Specyfikacja wysyłkowa.
4. Nabywcy drewna będący przedsiębiorcami zarejestrowanymi poza granicami Polski

samodzielnie sporządzają odpowiednią dokumentację przewozową (CMR).
§6
[Spisywanie umowy, płatności]
1. Z oferentami, którzy dokonali zakupu na submisji, umowy w imieniu nadleśnictw zawierać będzie
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Umowy spisane zostaną w
terminie do 7 dni licząc od dnia submisji. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1.
2. Sprzedaż prowadzą Nadleśnictwa, które występują w poszczególnych transakcjach, jako
sprzedający, przejmując wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy.
3. Zapłaty za zakupiony surowiec drzewny wraz z kwotą podatku VAT Kupujący będzie dokonywał
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników submisji, tj. 25.01.2021, przelewem na rachunek
bankowy nadleśnictwa, z którego pochodzi drewno. Faktury pro forma zostaną wystawione i
wysłane przez poszczególne nadleśnictwa. Zapłata ceny jest warunkiem wydania drewna. W
przypadku zapłaty przelewem za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na
rachunek bankowy jednostki wystawiającej fakturę pro forma.
4. W przypadku nie dokonania zapłaty przez Kupującego w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia
wyników submisji dane nadleśnictwo będzie naliczało odsetki ustawowe od wartości
niezapłaconego drewna.
5. Niezapłacenie przez Kupującego całości należności w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia
wyników submisji jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z winy Kupującego. W takim
przypadku kaucja przepada na rzecz Sprzedającego. Po tym terminie Kupujący nie ma prawa
zgłaszania roszczeń do surowca, za który nie dokonał zapłaty. Nie podpisanie umowy lub brak
jej realizacji w całości lub części skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w submisjach i
aukcjach drewna cennego przez okres 3 lat kalendarzowych na terenie RDLP w Poznaniu.
6. W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników
submisji, będzie miał zastosowanie rabat w wysokości 1,0 %.
7. Opłaty bankowe pokrywa Kupujący.
8. Odbiór drewna przez Kupującego możliwy jest dopiero z chwilą wpływu zapłaty na rachunek
bankowy Sprzedającego. Załadunek odbywa się staraniem i na koszt nabywcy. Zaginięcie lub
uszkodzenie zakontraktowanych losów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego zwalnia
Sprzedającego od realizacji oferty w tej części bez prawa żądania odszkodowania.
9. Ostateczny termin wywozu drewna z placu ekspozycyjnego, określa się na dzień
05.03.2021 r. Po upływie tego terminu, za nadal składowane drewno, naliczana może być opłata
w wysokości 1% wartości netto nieodebranego surowca drzewnego za każdy rozpoczęty dzień
składowania ponad ostateczny termin odbioru.

10. Naliczanie podatku VAT będzie zgodne z obowiązującymi w Polsce w dniu sprzedaży
przepisami dotyczącymi tego podatku.
§7
[Reklamacje]
Uznaje się, że drewno, na które składana jest oferta, było przedmiotem oględzin i zostało przez
nabywcę zaakceptowane. Późniejsze reklamacje dotyczące, jakości i stanu drewna nie będą
uwzględniane.
§8
[Postanowienia końcowe]
1.

Podstawowym językiem, w jakim publikowane są dokumenty, oraz prowadzona będzie
submisja jest język polski.

2.

W zakresie nieuregulowanym zasadami submisji obowiązują przepisy kodeksu cywilnego jak
również Zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada
2019 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
na lata 2020 - 2021 r.

3.

Wszelkie spory wynikłe z udziału Oferenta w submisji, zawarcia i realizacji umowy
rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla Sprzedawcy według prawa Rzeczpospolitej
Polskiej.

4.

Podczas wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem submisji (oglądania surowca
na placach ekspozycyjnych, składania ofert oraz innych czynności formalnych) obowiązują
restrykcje sanitarne wprowadzone w regionie, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów

związane

z

pandemią

Covid-19.

Osoby

uczestniczące

we

wszystkich

postepowaniach zobowiązane są do zastosowania się do obowiązujących w Jednostkach PGL
LP obostrzeń.
Załączniki stanowiące integralną część Zasad submisji:
Zał. Nr. 1: Wzór umowy sprzedaży
Zał. Nr 2 : Wzór oświadczenia uczestnika submisji
Zał. Nr 3: Zasady wpłacania i rozliczania kaucji
Zał. Nr 4: Wzór porozumienia uzupełniającego umowę dla stawki vat „0”
Zał. Nr 5: Katalog losów/ Karta ofertowa
Zał. Nr 6: Wykaz placów ekspozycyjnych drewna

