
Załącznik nr 4 do ogłoszenia  

Regulamin przetargu  

  

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach, bez żadnych ograniczeń.  

2. Przystąpienie do przetargu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu. 

3. Ocenie podlegają oferty złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. 

4. Otwarcie ofert złożonych w przetargu odbędzie się w siedzibie BdPN (Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska) w 

dniu 21.10.2021  r. o godzinie 1215.  

5. Przetarg rozstrzyga minimum 3 osobowa Komisja powołana przez Dyrektora BdPN. 

6. Poprzez zaakceptowanie regulaminu Oferent oświadcza, że po jego stronie nie występują żadne przesłanki 

prawne, które sprzeciwiają się uczestniczeniu w stosunkach handlowo-prawnych z Bieszczadzkim Parkiem 
Narodowym.   

7. Podane w ogłoszeniu ilości drewna poszczególnych gatunków i klas jakościowo-wymiarowych mają charakter 
szacunkowy i mogą ulec zmianie. 

8. Dyrektor BdPN zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży drewna Oferentom, którzy w uprzednich latach nie 

przestrzegali warunków zawartych z BdPN umów oraz zasad sprzedaży i odbioru drewna obowiązujących w 
BdPN.  

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata na konto BdPN wadium (w gotówce) w wysokości 2 000 zł (słownie: 
dwa tysiące złotych).  

10. Zwrot wadium jest możliwy, jeżeli Oferent nie bierze już udziału w żadnej części przetargu i podpisał wszystkie 
umowy będące następstwem wygranych postępowań.  

11. Na pisemny wniosek Oferenta wadium może zostać zatrzymane na poczet przyszłych przetargów.  

12. Z każdej procedury sprzedaży drewna wykluczeni zostają Oferenci, którzy są dłużnikami Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor BdPN zastrzega sobie prawo sprzedaży drewna 

dłużnikowi, po złożeniu przez niego pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.  

13. Przedmiotem przetargu jest pula drewna podzielona na grupy handlowo-gatunkowe o wielkościach określonych 

w ogłoszeniu oraz załączniku nr 1 do niniejszego przetargu.  

14. Oferenci przyjmują do wiadomości, iż dokładna struktura klas jakościowo-wymiarowych dla części przetargu 

obejmujących więcej niż jedną klasę jakościowo-wymiarową pozostaje w dniu przetargu nieznana. Przedmiot 

sprzedaży obejmuje wszystkie klasy, których udział został określony procentowo, zaś szczegółowa wartość 
przedmiotu sprzedaży zostanie określona po odbiórce pozyskanego drewna.  

15. W przypadku części przetargu, których przedmiotem są grupy handlowe cenę wyjściową określono dla WC0 o 
najniższej klasie grubości. Dla pozostałych klas jakościowo-wymiarowych zostaną one określone automatycznie 
w oparciu o przeliczniki określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego przetargu.  

16. Na daną grupę handlowo-gatunkową obowiązują jednolite normy techniczne.  

17. Surowiec będący przedmiotem sprzedaży jest zgodny z normami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 51 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia30 września2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków 
technicznych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. 

18. Oferowana cena dotyczy 1 m3 drewna - cena netto (bez VAT). W przypadku drewna wielkowymiarowego jest to 
cena netto (bez VAT) drewna w klasie WC0 1. Cena pozostałych klas jakościowo – wymiarowych określana jest 

na podstawie przeliczników określonych w załączniku nr 2 do niniejszego przetargu. Cenę jednostkową po 

przeliczeniu zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy 

pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

19. Uczestnicy przetargu mogą oferować ceny równe lub wyższe od cen wyjściowych podanych w załączniku nr 2 do 

niniejszego przetargu.  

20. Oferenci swoją ofertę składają na piśmie z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych 

Regulaminu przetargu. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą przesyłki pocztowej/ kurierskiej w 

sekretariacie BdPN. Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, należy opisać „OFERTA - II przetarg na sprzedaż 
drewna w BdPN w 2021 r.”  Na kopercie/ opakowaniu należy umieścić dane adresowe oferenta. 

21. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną odesłane na adres nadawcy wskazany na kopercie / 
opakowaniu. 

22. Podpisana oferta powinna zawierać dane Oferenta, ilość drewna jaką deklaruje kupić wraz z określeniem grupy 

handlowo-gatunkowej oraz informacją na temat oferowanej ceny netto.  

23. Każdy Oferent składa tylko 1 ofertę na daną grupę handlowo-gatunkową.  

24. Minimalna wielkość zakupu to 30 m3 lub masa określona dla danej grupy / sortymentu (w przypadku gdy wynosi 

mniej niż 30m3). 

25. Najważniejszym kryterium oceny ofert jest cena zakupu danej grupy handlowo-gatunkowej zadeklarowana przez 
Oferenta. Wygrywającym jest Oferent, który złożył ofertę zawierającą najwyższą cenę na daną grupę handlowo-
gatunkową. W przypadku złożenia przez kilku Oferentów ofert zawierających jednakową cenę w danej grupie 
handlowo-gatunkowej drugim co do ważności kryterium jest wielkość puli zadeklarowanej do zakupu 
(pierwszeństwo mają Oferenci deklarujący chęć zakupu większej ilości drewna). Jeżeli złożone oferty mają 



jednakową cenę oraz wielkość puli zadeklarowanej do zakupu decydującym jest trzecie kryterium -termin 
wpływu oferty (wszystkie oferty są rejestrowane w dzienniku podawczym BdPN). Kryteria drugiego i trzeciego 
rzędu są brane pod uwagę tylko jeżeli oferty mają jednakową wartość kryteriów odpowiednio pierwszego lub 
drugiego.  

26. Jeżeli Wygrywający nie zadeklarował kupna całej wystawionej na sprzedaż puli danej grupy handlowo-
gatunkowej, pozostała jej część jest przeznaczana do sprzedaży na podstawie cennika ustalonego po zakończeniu 
procedury przetargu. W takim wypadku pierwszeństwo zakupu mają uczestnicy danego przetargu na zasadzie 
jednakowej jak dla oceny ofert w przetargu tzn. Oferent, który deklarował drugą cenę zakupu za daną grupę 
handlowo-gatunkową ma prawo pierwokupu po cenie - ustalonej w wyniku przetargu tzn. oferty wygrywającej.  

27. Uchylanie się od podpisania w/w umowy skutkować będzie unieważnieniem tej części przetargu oraz utratą 
wadium wpłaconego przez Oferenta 

28. Wycofanie złożonej oferty skutkuje utratą wadium.  

29. Brak jest możliwości zmiany złożonej oferty.  

30. Po zakończeniu wszystkich części przetargu Oferenci, którzy wygrali przetarg bez zbędnej zwłoki przystępują do 

podpisania z BdPN umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu.  

31. Odbiór drewna jest możliwy po dokonaniu wpłaty przelewem na  konto Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
32. Nabywcy posiadający historię zakupu drewna na kwotę min. 50 000,00 zł w ciągu ostatnich dwóch lat od daty 

przetargu, mają możliwość dokonywania płatności po odbiorze drewna. W przypadku nabywców, którzy 

posiadają nie zapłacone zobowiązania za odebrane drewno o łącznej wartości wyższej niż 10000,00 zł, Dyrektor 

BdPN zastrzega sobie Prawo wydania kolejnego ładunku drewna dopiero po uiszczeniu niezapłaconych 

należności.  

33. BdPN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przetargu, informacja o jego zmianie zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej BdPN oraz podana przed rozpoczęciem przetargu.  

34. BdPN zastrzega sobie prawo do unieważnienia części lub całości przetargu z ważnego powodu. Informacja o 

powodach unieważnienia przekazywana jest do wszystkich uczestników przetargu oraz zamieszczana jest na 
stronie internetowej BdPN.  

35. Drewno oznaczone w opisie jako „w trakcie pozyskania” należy odbierać sukcesywnie, w przeciągu 7 dni od dnia 

poinformowania przez Sprzedającego o gotowości do wywozu.  

36. Dopuszczalne odchylenie w realizacji sprzedaży usta 

37. Bieszczadzki Park Narodowy zastrzega możliwość wydłużenia terminu odbioru drewna z przyczyn niezależnych 

od sprzedającego. 

 

  

  

   


