
15-06-2020 
 
II przetarg na sprzedaż drewna w 2020 roku. 
 
Zn.spr.: DOP.4221.3.2020 

 
 

 
Bieszczadzki Park Narodowy 
Ustrzyki Górne 19 
38-713 Lutowiska 
 

OGŁOSZENIE 
 

II przetarg na sprzedaż drewna w 2020 roku na warunkach: 
- warunki płatności: przedpłata na konto BdPN 
- odbiór: loco-las po zrywce 
 
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego oraz średniowymiarowego zgodnie 
zestawieniem zamieszczonym w poniższej tabeli: 

 

Gat. / 
grupa 
gat. 

Sortyment / 
Grupa 

handlowa 
Lokalizacja 

Dostępna 
masa drewna 

Uwagi /termin 
odbioru drewna 

Przewidywany rozkład na klasy 
jakości i grubości [m3] 

 

 

SW 
W0 / 

W_standard o.o. Górny 
San 

255,00 m3 

W trakcie 
pozyskania;  odbiór 

sukcesywny do 
10.07.2020;  wg 

ustalonego 
harmonogramu 

 1 2 3  

A - - -  

B - - -  

C 14 15 11  

D 40 130 45  

SW S2B 33,00 m3   

BK 
W0 / 

W_standard 
o.o. Górny 

San 
50,00 m3 

Odbiór do 10-
07-2020 

 1 2 3  

A - - -  

B - - -  

C - - -  

D - - 50  

OL S2AP 
o.o. Górny 

San 
80,00 m3 

Odbiór do 10-
07-2020 

  

SW 
W0 / 

W_standard o.o. Osada 
35,00 m3 

W trakcie 
pozyskania;  odbiór 

sukcesywny do 
30.07.2020;  wg 

ustalonego 
harmonogramu 

 1 2 3  

A - - -  

B - - -  

C - - -  

D 15 10 10  

SW S2AP 30,00 m3   

 

Oferty powinny zawierać: 

 pełną nazwę Oferenta, jego dokładny adres, NIP, REGON, 

 określenie wielkości zakupu drewna przy odpowiednim sortymencie/grupie handlowej, 

 oferowaną cenę jednostkową netto, 

 czytelny podpis. 



Oferenci swoją ofertę składają  elektronicznie  z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia do dnia 18.06.2020 do godz. 10.30.  Przesłanie oferty poprzez e-mail bądź faks należy 

telefonicznie potwierdzić w sekretariacie BdPN- tel:134610610. Wiadomość e-mail należy zatytułować: 

„Oferta II przetarg na sprzedaż drewna w BdPN 2020 rok”. Oferta przesłana drogą elektroniczną jest 

oznaczona przez pracownika sekretariatu datą i godziną wpływu. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

przelewem na rachunek bankowy BdPN (nr rachunku: 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001). Wadium 

wpłacone przelewem musi się znaleźć na rachunku BdPN do dnia 10.04.2020 r. do godziny 10.30. 
 
Wadium wpłacone przez Oferenta, który: 

 wygra przetarg będzie wliczone w poczet przedpłat, należności lub na pisemny wniosek Oferenta 
zatrzymane na poczet następnego przetargu; 

 nie wygra przetargu - będzie zwrócone po rozpatrzeniu ofert, lub na pisemny wniosek Oferenta 
zatrzymane na poczet następnego przetargu. 

Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją drewna przeznaczonego do sprzedaży (załącznik nr 1), tabela cen 
wyjściowych (załącznik nr 2), wzór umowy (załącznik nr 3) i regulamin przetargu (załącznik nr 4) stanowią 
załączniki do niniejszego ogłoszenia.  Dodatkowych informacji o warunkach przetargu można uzyskać pod 
numerem telefonu 724 750 059 – Dział Ochrony Przyrody – Ewelina Amarowicz. Informacji na temat 
sortymentu przedstawionego do sprzedaży udzielają: Leśniczy Wojomir Wojciechowski, tel. 724 750 056 
(Górny San) i Leśniczy Waldemar Pietrasz tel. 724 750 058 (Osada).   

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18-06-2020 o godzinie 10.30. W związku z aktualną sytuacją 
epidemiologiczną w otwarciu ofert nie dopuszcza się udziału osób spoza komisji. 

Przystąpienie do przetargu oznacza zaakceptowanie zasad określonych w ogłoszeniu o przetargu na zn. spr. 
DOP.4221.3.2020 oraz we wszystkich jego załącznikach. Po zakończeniu wszystkich części przetargu 
Oferenci, którzy wygrali przetarg bez zbędnej zwłoki przystępują do podpisania umowy na zakup drewna 
będącego przedmiotem przetargu. 
BdPN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przetargu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej BdPN oraz podana przed rozpoczęciem przetargu. 
 
Załączniki: 
 
 Załącznik nr 1 – formularz oferty  
 Załącznik nr 2 – tabela cen wyjściowych  
 Załącznik nr 3 – wzór umowy  
 Załącznik nr 4 – regulamin przetargu  
 Klauzula informacyjna 


