
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr K- 

010-6 /2020  z dnia 29 stycznia  2020 

 

                               REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA  

                                   w  

                                    Drawieńskim Parku Narodowym 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wielkość sprzedaży drewna wynika z zadań ochronnych zatwierdzonych przez Ministra 

Środowiska dla Drawieńskiego Parku Narodowego. 

2. Udostępnienie Regulaminu 

Aktualny Regulamin sprzedaży drewna dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Drawieńskiego Parku Narodowego oraz na stronie internetowej www.dpn.pl  

3. Sprzedaż drewna prowadzona jest przez dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego 

lub upoważnione przez niego osoby. 

4. Celem zapewnienia sprawdzenia przygotowanej partii drewna ustalam minimalny okres 

przelegiwania drewna między przychodem a wywozem drewna z lasu wynoszący: 

a) 1 dzień roboczy dla sortymentów S2a, S2b, W standard, M1, S3a, 

b) 3 dni robocze dla sortymentów S4 (wszystkie gatunki) oraz wszystkie sortymenty 

pozyskane kosztem nabywcy, 

c) 3 dni robocze dla pozostałych sortymentów  
od chwili zatwierdzenia przychodów. 
 

II. Rodzaje i sposoby sprzedaży 

1. Sprzedaż detaliczna 

2. Negocjacje  

3. Sprzedaż na zasadzie przetargu nieograniczonego 

4. Sprzedaż w serwisie e-licytuj 

Rodzaj i sposób przeprowadzenia przetargu jest ustalany przez Dyrektora Drawieńskiego 

Parku Narodowego każdorazowo we wniosku  o przeprowadzeniu danej procedury. 

III. Procedury sprzedaży 

1. Sprzedaż detaliczna 

1.1 W ramach sprzedaży detalicznej drewno można nabyć bezpośrednio w biurze parku 

lub w kancelariach obwodów ochronnych parku na podstawie cennika detalicznego 

wprowadzonego odrębnym Zarządzeniem. 

1.2 Ceny w cenniku detalicznym ustala dyrektor DPN jako średnioważoną  cenę 

osiągniętą w przetargu nieograniczonym powiększoną o marżę wynoszącą 

minimum 5%. Powyższa zasada nie dotyczy drewna opałowego i drobnicy opałowej.  

1.3 Aktualny cennik detaliczny udostępniany jest na stronie internetowej www.dpn.pl 

oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie DPN. 

1.4 Sprzedaż detaliczna może odbywać się w drodze samowyrobu. Dotyczy on 

wyłącznie drewna opałowego i drobnicy opałowej. 

1.5 Osoba dokonująca samowyrobu musi mieć przy sobie zezwolenie na pozyskanie 

drewna kosztem nabywcy, którego wzór jest załącznikiem nr 9 do niniejszego 

Zarządzenia. Przed rozpoczęciem dokonywania pozyskania drewna w formie 

samowyrobu osoba zainteresowana składa we właściwym obwodzie ochronnym 

oświadczenie wg wzoru będącego załącznikiem nr 10 do niniejszego Zarządzenia. 

http://www.dpn.pl/
http://www.dpn.pl/


1.6 Konserwator obwodu ochronnego jest upoważniony pisemnie do sprzedaży drewna 

z grupy S4 oraz M2. 

1.7 Drewno, przed jego odbiorem musi być złożone w stosy tak, aby była możliwość 

obmiaru ułożonego stosu. Drewno przygotowane do odbiórki powinno być ułożone 

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-D-95000 – surowiec drzewny. 

Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie. 

1.8 Na zakupione drewno konserwator obwodu ochronnego ma obwiązek wystawić 

asygnatę, uprawniającego nabywcę do wywozu drewna z lasu. 

1.9 Wydanie przez konserwatora obwodu ochronnego drewna musi być każdorazowo 

potwierdzone stosownym zapisem na właściwym dokumencie. 

2. Negocjacje 

2.1 Negocjacje mogą być prowadzone w przypadku: 

– gdy w wyniku przetargu dwóch lub więcej odbiorców uzyskało takie same ilości 

punktów na ten sam sortyment, 

- gdy pozyskane zostaną dodatkowe ilości drewna (np. drewno nieodebrane przez 

nabywców, pozyskane w wyniku klęsk żywiołowych itp.), w tym przypadku negocjacje 

przebiegają w następujący sposób: 

 a). informacje o planowanej sprzedaży surowca drzewnego w formie negocjacji, Drawieński Park 

Narodowy zamieszcza  na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Ponadto 

dopuszcza się wysyłanie zaproszeń do udziału w negocjacjach do kontrahentów, którzy mogliby być 

zainteresowaniu zakupem oferowanego surowca. Ogłoszenie o negocjacjach zamieszcza się na lub 

przekazuje najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą planowanego terminu negocjacji. 

b). Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu powinno  zawierać: 

- nazwę i siedzibę organizującego negocjacje, 

- termin, godzinę i miejsce przeprowadzenia negocjacji, 

- ilość oferowanego do sprzedaży surowca drzewnego (sortymenty, ilość, gatunek) 

- cenę wyjściową surowca drzewnego, 

- planowany termin wywozu, 

- formę płatności, 

- informację dotyczącą możliwości zapoznania się z Regulaminem sprzedaży drewna w Drawieńskim 

Parku Narodowym  

2.2 Z każdych negocjacji sporządza się protokół, którego wzór  stanowi załącznik nr 6   do Regulaminu. 

2.3 Protokół z negocjacji prowadzonych przez osoby upoważnione podlega zatwierdzeniu przez 

dyrektora DPN.  

2.4 W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych negocjacji DPN spisuje z nabywcą umowę 

kupna sprzedaży. 

 

3. Sprzedaż na zasadzie przetargu nieograniczonego 

3.1 Ilość i ceny wywoławcze poszczególnych sortymentów przeznaczonych do przetargu określane są 

we wniosku o rozpoczęciu procedury przetargowej. 

3.2 Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna będzie organizowany raz do roku lub częściej w 

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności (np. drewno nieodebrane przez nabywców, 

pozyskane w wyniku klęsk żywiołowych itp.) 

3.3 Informacje o planowanej sprzedaży surowca drzewnego w formie przetargu nieograniczonego, 

Drawieński Park Narodowy zamieszcza  na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej 

siedzibie. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na lub przekazuje najpóźniej na 10 dni roboczych przed 

datą planowanego terminu przetargu  stanowi załącznik nr  1 do regulaminu. 



3.4 Zawiadomienie o przetargu powinno zawierać: 

- nazwę i adres siedziby prowadzącego przetarg, 

- oferowaną do sprzedaży masę i ceny wywoławcze surowca drzewnego wg gatunków i sortymentów, 

- termin przeprowadzenia przetargu 

- czas, formę i miejsce składania ofert, 

- planowany okres sprzedaży, 

- kryteria oceny ofert i ich waga,  

- informację dotyczącą odstąpienia od podpisania umowy tj. w przypadku odstąpienia od podpisania 

umowy oferentowi zostanie naliczona kara obliczona na podstawie oferty w wysokości 10% wartości 

netto oferty w terminie 7 dni od dnia terminu podpisania umowy, 

- zastrzeżenie o  wykluczeniu z przetargu nabywców zalegających z płatnościami wobec DPN, 

- zastrzeżenie o prawie odwołania lub przełożenia przetargu bez podania przyczyn. 

3.5 W celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego powoła 

komisję przetargową. 

3.6 W zakres czynności przetargowych wchodzą: 

- ogłoszenie przetargu, 

- otwarcie propozycji ofertowych, przyjęcie najkorzystniejszych ofert oraz ogłoszenie wyników 

postępowania wraz z podaniem terminu podpisania umów. 

- sporządzenie protokołu z przetargu, 

Sporządzenie w oparciu o protokół przetargowy umów kupna sprzedaży surowca drzewnego. 

3.7 Oferta nabywcy powinna być sporządzona wg załącznika nr 2  do niniejszego Regulaminu i zawierać:  

- nazw jednostki Kupującego 

- NIP,  REGON 

- gatunek, sortyment, masę w m
3
, 

- proponowany termin płatności, 

- długotrwałość współpracy, 

Każdy oferent winien złożyć tylko jedną ofertę na dany sortyment. Złożenie dwóch lub więcej ofert na 

dany sortyment powoduje odrzucenie oferty na dany sortyment z postępowania przetargowego. 

3.8 Kryteria oceny ofert: 

Ocena ofert odbywa się wg trzech kryteriów, którym odpowiadają wagi punktowe. Oceny dokonuje się 

za pomocą arkusza wyceny ofert wg następującej formuły: 

- waga przypisana kryterium 1 x ilość pkt. przydzielona kryterium 

-  waga przypisana kryterium 2 x ilość pkt. przydzielona kryterium 

- waga przypisana kryterium 3 x ilość pkt. przydzielona kryterium 

 

Lp Kryterium Waga P  U  N  K  T  A  C  J  A 

1. 
Długotrwałość  

współpracy 

 

0.10 

lat 0 1-3 4-6 7-9 >10 

pkt 0 2 5 8 10 

2. 
Proponowany  termin  

płatności  

 

0.10 

dni 30 21 14 7 przedpłata 

pkt 2 4 6 8 10 

3. 
Proponowane ceny 

zakupu surowca  

 

0.80 

% 

dopłaty 

wywoła
wcza 

0,1-5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 >20 za każdy 

1% 

dodatkowo 

0.5 

pkt 0 2 3 5 8 



3.9  W przypadku gdy kilku Oferentów otrzyma taką samą ilość punktów na ten sam sortyment, wówczas 

jako najkorzystniejszą przyjmuje się ofertę z najwyższą ceną. Jeżeli także cena będzie ta sama, wówczas 

zostaną przeprowadzone negocjacje. 

3.10 Klienci, którzy uzyskają największą ilość punktów, będą uprawnieni do podpisania umów na 

deklarowaną w ofercie ilość drewna. 

3.11 Wszelkie dokumenty przetargowe powstałe w wyniku prac komisji przetargowej wymaga 

zatwierdzenia przez dyrektora DPN. 

3.12 W przypadku zaspokojenia ilości drewna deklarowanych w zawartych umowach z odbiorcami, 

dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego na wniosek osoby odpowiedzialnej  za obrót drewnem 

może ogłosić kolejne przetargi na sprzedaż drewna. Wniosek powinien zawierać: uzasadnienie 

ogłoszenia przetargu, oferowaną do sprzedaży ilość surowca drzewnego wg gatunków i sortymentów, 

określenie cen wywoławczych sortymentów drzewnych przeznaczonych do sprzedaży, kryteria oceny 

ofert oraz warunki udziału w sprzedaży.  

 

4.Sprzedaż surowca drzewnego w serwisie  e- licytuj 

 

4.1 Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulaminem serwisu e- licytuj stanowiącym załącznik nr 2  do 

Zarządzenia nr K-10-6/2020 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 29 stycznia 2020r.,  

gdy pozyskane zostaną dodatkowe ilości drewna (np. drewno nieodebrane przez nabywców, pozyskane 

w wyniku klęsk żywiołowych itp.). 

 

IV. Odbiór drewna przez nabywcę 

 

1. Drewno sprzedawane jest loco droga wywozowa. 
2. Odbiorcy zobowiązani są do dostarczenia wykazu przewoźników, którzy w ich imieniu będą odbierać 

surowiec z terenu DPN, poświadczając odbiór na kwicie wywozowym własnoręcznym podpisem. 
Wykaz powinien zawierać nr upoważnienia, nazwę firmy transportowej, nr rejestracyjne pojazdów, 
przyczep, naczep, nazwiska kierowców, okres na jaki upoważnienie zostało wydane. 

3. Odbiór drewna odbywa się po uzgodnieniu harmonogramu odbioru z biurem DPN – osobą 

upoważnioną jest starszy specjalista w Dziale Ochrony Przyrody. 

 

V. Jakość surowca 

 

1. Przygotowanie, klasyfikacja i odbiór drewna dokonane zostanie zgodnie z 
obowiązującym Zarządzeniem K-010-18/2014 z dnia 3 marca 2014 dyrektora 
Drawieńskiego Parku Narodowego  § 3 w sprawie cechowania drewna pozyskanego 
oraz stosowania norm 
 i wytycznych technicznych w Drawieńskim Parku Narodowym oraz  Normy związane: 
PN-D-02006 Surowiec drzewny – Odbiorcza kontrola jakości według metody 
alternatywnej. 

2. Zmiana obowiązujących zarządzeń nie wymaga zmiany Regulaminu. 
 

VI. Zabezpieczenie mienia Skarbu Państwa 
 

1. Sprzedający ma obowiązek zabezpieczyć w umowach interesy Skarbu Państwa. 
2. Przyjmuje się niżej wymienione formy zabezpieczenia za zakupione drewno: 

1. gwarancja bankowa, 
2. ubezpieczenie na koszt kupującego, 
3. cesja praw z lokaty, 
4. blokada środków na nieoprocentowanym rachunku Sprzedającego, 
5. inna forma zabezpieczenia podlegająca przepisom prawa polskiego 

zaakceptowana przez Sprzedającego. 



3. Wyczerpanie umownych zabezpieczeń transakcji kupna-sprzedaży spowoduje 
wstrzymanie przez sprzedającego realizacji umowy. 

4. Sprzedaż detaliczna na rzecz osób fizycznych jest prowadzona za gotówkę.  
5. Jeżeli podmiot gospodarczy zakupuje drewno opałowe, to musi złożyć  

w biurze DPN oświadczenie, że zakupione drewno zużyje w celach opałowych.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


