
Zn. spr. DOP.4221.4.2022 

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 

29.08.2022 r. o godzinie 12
15

.  

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 formie pieniężnej) 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 w 
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 dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych 

stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz 

Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie aktualizacji  

Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. 

18. Oferowana cena dotyczy 1 m
3
 drewna - cena netto (bez VAT). W przypadku drewna wielkowymiarowego jest to cena 

netto (bez VAT) drewna w klasie WC01. 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 przetargu. Ofertę należy 

złożyć osobiście lub za pomocą przesyłki pocztowej/ kurierskiej w sekretariacie BdPN. Ofertę w zamkniętej 

kopercie/opakowaniu, należy opisać „OFERTA - VI przetarg na sprzedaż drewna w BdPN w 2022 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 m
3
 lub masa określona dla danej grupy / sortymentu (w przypadku gdy oferowana 

masa jest mniejsza niż 30 m
3
). 



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 
Nr konta: 73 1130 1105 0005 2168 1320 0005 

32. BdPN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przetargu, informacja o jego zmianie zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej BdPN oraz podana przed rozpoczęciem przetargu.  

33. BdPN zastrzega sobie prawo do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.  

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

poinformowania przez Sprzedającego o gotowości do wywozu.  

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

sprzedającego. 

36. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuje, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19 

38-713 Lutowiska, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest pod numerem tel. 

724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zakupie drewna na  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: brak 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat w celu archiwizacji, 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są 

przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować niemożnością uczestnictwa w zakupie drewna, 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej. 
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