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Zasady sprzedaży 2020 – 2021- procedury

Podział puli dla przedsiębiorców 

• sprzedaż w Portalu Leśno - Drzewnym (PL-D) 

z uwzględnieniem dotychczasowej wielkości zakupu drewna 

- 80% ilości puli ofertowej, 

• sprzedaż w aukcjach systemowych w aplikacji „e-drewno” 

- 20% ilości puli ofertowej

Dodatkowo wydzielenie w planie sprzedaży puli dla przedsiębiorców:

sprzedaż w aplikacji „e-drewno” – drewno, które w momencie tworzenia 

oferty sprzedaży nie może być skierowane do procedury podstawowej 

(np. małe masy, rozproszone gatunki i sortymenty).
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Ceny drewna do procedur sprzedaży na rok 2020

Korytarz cenowy – utrzymany, oparty o założenia roku 2019, wyrównywanie 
w ramach LP cen wyjściowych do procedur sprzedaży. 

Podstawową bazą do analiz jest cena uzyskana na poszczególne GHG 
w procedurach sprzedaży na 2019.
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 Ceny do procedur sprzedaży na rok 2020 w PL-D:

 Cena minimalna ustalana jest w oparciu o cenę uzyskaną w procedurach sprzedaży 
na 2019 (w szczególnych przypadkach kiedy sytuacja rynkowa na to wskazuje 
RDLP dokonują stosownych korekt)

 Korytarz cenowy ustalany jest w przedziale -7% / +3% od średniej ceny uzyskanej 
w procedurach na 2019 w LP,

 Ceny:  powyżej korytarza cenowego korekta o -0,5%, 

poniżej korytarza cenowego korekta o +2,0%,

 Cena maksymalna – ustalana w ramach przeprowadzanej procedury na podstawie 
złożonych ofert; 

 Decyzja dotycząca ostatecznej wysokości cen minimalnych – jest uprawnieniem 
nadleśniczego.
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Ceny drewna do procedur sprzedaży na rok 2020



Założenia do zasad sprzedaży drewna 
na lata 2020 - 2021

• Sprzedaż w PL-D oraz aukcjach systemowych dokonywana w układzie rocznym

lub półrocznym (automatyczna konsolidacja umów z podanych procedur),

• Historia zakupu drewna 2-letnia z okresu 01.07.2017 – 30.06.2019 lub 2,5-letnia z okresu 

01.01.2017 – 30.06.2019 (zostanie przyjęty jeden okres dla wszystkich bez prawa wyboru),

• Wprowadzenie minimalnej oferty zakupu jaką może złożyć przedsiębiorca oraz minimalnej 

ilości jaką przydziela algorytm przypisu (np. wielkość transportowa),

• Kary umowne – 10% wartości nieodebranego drewna,

• Zwiększona kwota wadium (sukcesywny zwrot wadium w trakcie realizacji umowy)
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Wadium w zł – wariant I od …..do

(m3)

5000 1000

10000 1001 5000

30000 5001 15000

100000 15001 50000

300000 pow. 50000

Wadium w zł – wariant II

5000 1000

25000 1001 5000

65000 5001 15000

250000 15001 50000

500000 pow. 50000
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Założenia do zasad sprzedaży drewna 
na lata 2020 - 2021



Grupy drewna do wyliczenia wielkości zakupu

• WS2BG iglaste – w skład grupy wchodzi drewno wielkowymiarowe iglaste 

i S2BG iglaste – łącznie,

• W liściaste        – wielkowymiarowe liściaste (z wyłączeniem W DB),

• W DB                – wielkowymiarowe dębowe (razem z dębem czerwonym),

• S2BG DB          – średniowymiarowe dębowe,

• S iglaste – średniowymiarowe iglaste (z wyłączeniem S2BG iglastego),

• S liściaste         – średniowymiarowe liściaste (z wyłączeniem S2BG DB),

• M                       – małowymiarowe

* Rozważane jest dodatkowe wprowadzenie, WB1 sklejka do konsultacji
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Założenia do zasad sprzedaży drewna 
na lata 2020 - 2021



• PL-D – jedynym kryterium oceny ofert jest cena,

• Przypis drewna następuje wg współczynnika korekcyjnego

do wyczerpania oferty sprzedaży,

• „e-drewno systemowe” – wygrywa oferta z ceną najwyższą,

• Aukcje i submisje wg ustaleń regulaminowych.
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Kryteria oceny ofert



Sposób ustalenia wysokości ceny, przy 

której oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów zwaną dalej ceną maksymalną
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Ustalenie ceny maksymalnej w procedurach sprzedaży 
na lata 2020 – 2021 

• Wyznaczana będzie na podstawie cen z ofert zakupu złożonych przez 

przedsiębiorców,

• Będzie równa cenie z oferty zakupu, która to oferta będzie znajdowała 

się w 95*) procencie skumulowanej sumy ilości drewna z ofert zakupu 

uporządkowanych wg ceny,

• Oferty powyżej ustalonej ceny maksymalnej uzyskują 10 pkt, złożona 

cena jest obowiązująca.

*) 95% podane dla przykładu, wartość będzie podlegała dalszym ustaleniom 
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Ustalenie ceny maksymalnej - przykład

235

Cena maksymalna ustalona w wyniku procedury to 235 zł/m3.
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Ceny w umowach na 2020 powstałych z przypisu 
surowca drzewnego na rok z procedur 2019 roku 

Parametry do ustalenia ceny do umowy na 2020 rok 
(w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do uzyskania przypisu
drewna w sprzedaży podstawowej na 2020 rok zgodnie z § 3 ust. 4 Zarządzenia Nr
44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w
sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe)

UWAGA: Przedsiębiorca przed przystąpieniem do procedury potwierdza chęć 
ustalenia ceny wg podanego schematu mając na uwadze, że cena górna ustalana 
jest w oparciu o zgłoszone oferty przedsiębiorców w procedurze 2020 roku
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Ceny w umowach na 2020 z procedur 2019 roku

Dane z procedur na 2019 rok
- widełki cenowe z oferty sprzedaży 2019 roku, 
- procent położenia w widełkach cenowych,  
- położenie ceny z oferty zakupu przedsiębiorcy w widełkach cenowych liczony jako procent 

(Przykład:   widełki cenowe:  min 215 zł ; maks. 226 zł; cena z oferty zakupu 219 zł)
Oferta cenowa przedsiębiorcy na 2019 rok - Cena minimalna   (219 - 215) 
Cena maksymalna - Cena minimalna                                             (226 - 215) 

Dane z procedur na 2020 rok
- cena minimalna oferty sprzedaży, 
- cena maksymalna ustalona w trakcie procedury na 2020 rok 

(różnica między ceną maksymalną i minimalną jest odpowiednikiem widełek cenowych 
oferty sprzedaży w 2019 roku).

= 0,36%
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Ceny w umowach na 2020 z procedur 2019 roku

*) Klient 2 w procedurach na 2019 rok: „wykorzystał” widełki cenowe w 36% 
Cena minimalna do procedury na 2020 rok                              223,00 zł 
0,36% * 12 zł  (powstałych w wyniku procedury widełek cenowych)              4,36 zł
Cena do umowy 2020 roku                                              237,36 zł



Algorytm przypisu surowca
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Kryteria oceny ofert
1. Przedmiotem sprzedaży w nadleśnictwie jest GHG (grupa handlowo-gatunkowa).

2. Oferty zakupu podlegają ocenie w oparciu o jedno kryterium – kryterium CENY.

CENA

Ocena ceny z oferty zakupu  przyjmuje wartości z zakresu 1 – 10.

Ocena oferty z ceną równą wartości ceny minimalnej przyjmuje wartość 1. 

Ocena oferty z ceną równą cenie ustalonej w wyniku procedury jako maksymalna przyjmuje wartość 10. 

Ocena oferty z ceną wyższą od ceny ustalonej w wyniku procedury jako maksymalna przyjmuje wartość 10. 

Ocena ofert z cenami zawierającymi się w przedziale cena minimalna<cena oferty<cena maksymalna przyjmuje 

wartości w przedziale 1<ocena<10 i ustalana jest zgodnie z zasadą proporcjonalności.
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Ocena oferty

235
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Działanie algorytmu:

Etap pierwszy

a) małe zainteresowanie ofertą zakupu – przypis drewna równy ilości złożonej oferty 

zakupu

(przypis końcowy);

b) przeofertowanie – przypis zgodny z otrzymaną punktacją

(ocena kryterium*oferta zakupu).

Etap drugi (tylko w przypadku przeofertowania)

a) proporcjonalna redukcja ilości przy nadmiernym przypisie – zgodnym z punktacją za 

kryterium ceny (wysokie punktacje za kryterium ceny),

b) proporcjonalny przypis niezagospodarowanej ilości przy mniejszym sumarycznym 

przypisie niż oferta sprzedaży (niskie punktacje za kryterium ceny).
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Działanie algorytmu - przeofertowanie
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Działanie algorytmu - przeofertowanie
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Działanie algorytmu - przeofertowanie
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Działanie algorytmu - przeofertowanie
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Działanie algorytmu – małe zainteresowanie



Opracowało: Biuro Marketingu DGLP 

Dziękuję za uwagę 


