Oferty w przetargach na 2020 rok - wyjaśnienie
Dodano: 16.02.2021
Niedawno, w newsie pt. "Oferty w przetargach na 2020 rok" opublikowaliśmy raport GAZETY
LEŚNEJ opisujący oferty złożone przez przedsiębiorców leśnych, w przetargach na usługi leśne
wykonywane w roku 2021. Jedna oferta okazała się być złożona ze złymi wyliczeniami.

News jest dostępny pod linkiem:
http://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/oferty_w_przetargach_na_2020_rok,4665

Błąd w złożonej ofercie znalazł się w Nadleśnictwie Kaliska, gdzie były dwa pakiety harwesterowe
(pakiety numer 5 i 6) – jeden wyceniony przez nadleśnictwo na 1,1 mln zł, drugi na 1,2 mln zł. W
oparciu o opublikowaną przez nadleśnictwo 27 listopada 2020 roku informację z otwarcia ofert
napisaliśmy, że na oba pakiety wpłynęło po 6 ofert, z których większość oscylowała wokół ceny
0,8-1,1 mln zł, a więc o 10–30 proc. niższej od wyceny nadleśnictwa. Wyróżniały się oferty jednej z
firm, która w obu pakietach zaoferowała cenę o ok. 60 proc. niższą od wyceny nadleśnictwa.

W tej sprawie otrzymaliśmy wyjaśnienie od firmy Wood-Land. Firma złożyła oferty, które zawierały
oczywistą pomyłkę rachunkową. Została ona poprawiona przez nadleśnictwo, jednak informację o
wyborze najkorzystniejszej oferty w pakietach harwesterowych, ze sprostowaną już ceną firmy
Wood-Land, Nadleśnictwo Kaliska opublikowało dopiero dwa miesiące po otwarciu ofert – 29

stycznia 2021 roku.

– Nasze oferty zarówno na pakiet 5 jak i 6 okazały się najwyższe. Piszę o tym, aby w Polsce nie
krążyły fałszywe informacje o rażąco niskich cenach na pakiety maszynowe – zaznacza Zenon
Dobromilski, właściciel firmy Wood-Land, który od lat jest wielkim zwolennikiem pakietów
specjalistycznych, w tym harwesterowych.

Póki co, w opisywanym przetargu w Nadleśnictwie Kaliska, pakiety maszynowe wygrały firmy
oferujące odpowiednio kwoty 0,73 i 0,79 mln zł, a więc o 32 i 35 proc. niższe od wyceny
nadleśnictwa. Licząc oba pakiety maszynowe razem wygrane oferty były w sumie o ok. 770 tys. zł
niższe od kwoty przeznaczonej na te pakiety przez nadleśnictwo.
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