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Ustrzyki Górne 04.01.2023 r. 
 

Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych ogłasza 
I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w 2023 roku 

1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, jest drewno wielkowymiarowe (loco-las po 

zrywce), zgodne z poniższym zestawieniem: 

l.p. lokalizacja gatunek 
Kategoria 
grubości 

Grupa handlowa / 
sortyment 

Masa (m3) Uwagi / termin odbioru 
udział klas jakości i grubości 

[%] 

1 
o.o.  

Osada 
MD W W_STANDARD 72,44 m3 30.01.2023 

 1 2 3 

A X X X 

B X X X 

C X 6 70 

D 1 17 6 

2. Oferenci swoją ofertę składają na piśmie z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia. Wypełnioną i podpisaną ofertę w zamkniętej kopercie/ opakowaniu, należy złożyć 
w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska do dnia 12.01.2023 
r. do godz. 12:00. Kopertę/opakowanie należy opisać:  „OFERTA - I przetarg na sprzedaż drewna w BdPN 
w 2023 r.” wraz z danymi adresowymi oferenta. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę 
wpływu oferty do BdPN. 

Oferta powinna zawierać: 
− pełną nazwę Oferenta, jego dokładny adres, NIP, REGON,  
− określenie wielkości zakupu drewna przy odpowiednim sortymencie/grupie handlowej,  
− oferowaną cenę jednostkową netto,  
− czytelny podpis. 

3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres wskazany na 
kopercie. 

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2023 r. o godz. 12:15 w siedzibie BdPN.  

5. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu. 

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 
przelewem na rachunek bankowy: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38‐713 Lutowiska, 
konto: BGK O/Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001. Wadium należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert tj. do dnia 12.01.2023 r. do godz. 12:00. Wniesienie wadium będzie skuteczne, 
jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

7. 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. 
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8. Osoby wyznaczone do kontaktu: 
− w sprawach związanych z procedurą postepowania: Ewelina Amarowicz – tel. 724 750 059, 

− w zakresie warunków technicznych drewna: leśniczy o.o. Osada – Waldemar Pietrasz, tel. 

724750058,  

9. Przystąpienie do przetargu oznacza zaakceptowanie zasad określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz 

we wszystkich jego załącznikach. Po zakończeniu przetargu wygrywający Oferenci, w terminie 

wyznaczonym przez BdPN przystępują do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem 

przetargu.  

10. BdPN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia 
całości przetargu lub jego części oraz zmiany treści przetargu na każdym etapie przetargu, bez podania 
przyczyn. Informacja o wprowadzonych zmianach zostanie ogłoszona na stronie internetowej przetargu. 

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – formularz oferty 
Załącznik nr 2 – tabela cen wyjściowych 
Załącznik nr 3 – wzór umowy 
Załącznik nr 4 – regulamin przetargu 
 
 
 
 

Zatwierdził: 
Dyrektor BdPN 

Dr Ryszard Prędki 


