ZARZĄDZENIE NR K-0100-4/2012
z dnia 10 lutego 2012 r.
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego
w sprawie zasad sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku Narodowym
na podstawie art. 8h ustawy ochrony przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2009 nr
151 poz. 1220z poźn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania w Drawieńskim Parku Narodowym Regulamin sprzedaży
surowca drzewnego na rynku lokalnym i sprzedaży detalicznej, będący załącznikiem do
niniejszego Zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
Z dniem podpisania traci moc Zarządzenie nr K-0100-9/2011 Dyrektora Drawieńskiego
Parku Narodowego z dnia 4 lutego 2011 r. – w sprawie zasad sprzedaży drewna
w Drawieńskim Parku Narodowym.
§3
Do Zarządzenia dołącza się:
- załącznik nr 1 – Regulamin sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku Narodowym
- załącznik nr 2 – Ramowy wzór umowy kupna- sprzedaży
- załącznik nr 3 – Wzór protokołu z przetargu
- załącznik nr 4 – Ramowy wzór protokołu z negocjacji
- załącznik nr 5 – Tabela przeliczników dla pozostałych klas jakościowych
i wymiarowych sortymentu wielkowymiarowego
- załącznik nr 6 – Formularz oferty na zakup surowca drzewnego w Drawieńskim
Parku Narodowym
- załącznik nr 7 - Zezwolenie na pozyskanie drewna kosztem nabywcy
- załącznik nr 8 - Oświadczenie

Zatwierdził:
Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego
dr inż. Paweł Bilski

Otrzymują:
1. p.o. Zastępca Dyrektora
2. Dział Planowania i Ochrony
3. Dział finansowo-księgowy
4. Konserwatorzy Obwodów Ochronnych: Sitno, Pustelnia, Knieja, Dębina, Ostrowiec, Kamienna
5. a/a
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-0100-4/2012
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego
z dnia 10 lutego 2012 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA
w Drawieńskim Parku Narodowym
I.

Postanowienia ogólne
1. Wielkość sprzedaży drewna wynika z zadań ochronnych zatwierdzanych
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.

II.

Rodzaje i sposoby sprzedaży
1.
2.
3.
4.

III.

Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż z wolnej ręki
Negocjacje
Sprzedaż na zasadzie przetargu nieograniczonego

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 10%. Powyższa zasada nie dotyczy drewna
i drobnicy opałowej.
1.3. Aktualny cennik detaliczny musi być udostępniony na stronie
internetowej www.dpn.pl oraz na 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
7 do niniejszego Zarządzenia. Przed rozpoczęciem dokonywania
pozyskiwania drewna w formie samowyrobu osoba zainteresowana
składa we właściwym obwodzie ochronnym oświadczenie wg wzoru
będącego załącznikiem nr 8 do niniejszego Zarządzenia.
1.6. Odstęp czasowy pomiędzy przychodem drewna a jego rozchodem nie
może być krótszy niż 3 dni robocze.
1.7. Konserwator obwodu ochronnego jest upoważniony pisemnie do
sprzedaży drewna z grup S4 oraz M2.
1.8. 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
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PN-D-95000 - Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości
i cechowanie.
1.9. Na zakupione drewno konserwator obwodu ochronnego ma obowiązek
wystawić asygnatę, uprawniającą nabywcę do wywozu drewna z lasu.
1.10. Wydanie przez konserwatora obwodu ochronnego drewna musi być
każdorazowo potwierdzone stosownym zapisem na właściwym
dokumencie.
2. Sprzedaż z wolnej ręki
2.1. Ta forma sprzedaży dotyczy nieperiodycznej sprzedaży sortymentów
o nietypowych wymiarach lub wymaganiach lub występujących
w ilości do 100m3.
2.2. Cena drewna wg cennika detalicznego.
3. Negocjacje
3.1. 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.).
3.2. Z każdych negocjacji sporządza się protokół, którego wzór jest
załącznikiem do Zarządzenia.
3.3. Protokół z negocjacji prowadzonych przez osoby upoważnione podlega
zatwierdzeniu przez dyrektora DPN.
4. Sprzedaż na zasadzie przetargu nieograniczonego
4.1. Ilość i ceny wywoławcze poszczególnych sortymentów przeznaczonych
do przetargu określane są we wniosku o rozpoczęcie procedury
przetargowej.
4.2. 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.)
4.3. 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,
- zastrzeżenie o prawie odwołania lub przełożenia przetargu bez
podania przyczyn.
4.4. W celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert dyrektor Drawieńskiego
Parku Narodowego powoła komisję przetargową.
4.5. W zakres czynności przetargowych wchodzą:
- ogłoszenie przetargu,
- otwarcie w wyznaczonym dniu i godzinie ofert przetargowych,
- rozpatrzenie propozycji ofertowych, przyjęcie najkorzystniejszych
ofert oraz ogłoszenie wyników postępowania,
- sporządzenie protokołu z przetargu,
- sporządzenie w oparciu o protokół przetargowy umów kupnasprzedaży surowca drzewnego.
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4.6. Kryteria oceny ofert
Ocena ofert odbywa się wg trzech kryteriów, którym odpowiadają wagi
punktowe. Oceny dokonuje się przy pomocy arkusza wyceny oferty 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

1.

Długotrwałość
współpracy

2.

Proponowany termin
0.10
płatności

3.

Proponowane ceny
zakupu surowca

0.10

0.80

P U N K T A C J A

lat

0

1-3

4-6

7-9

>10

pkt

0

2

5

8

10

dni

30

21

14

7

przedpłata

pkt

2

4

6

8

10

%
wywoł 0,1-5 5,1-10
dopłaty awcza
pkt
0
2
3

10,1-15
5

15,120
8

>20 za
każdy 1%
dodatkowo
0.5

4.7. W przypadku gdy kilku Oferentów otrzyma tą 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.
4.8. Klienci, którzy uzyskają największą ilość punktów, będą uprawnieni do
podpisania umów na deklarowaną w ofercie ilość drewna.
4.9. Wszystkie dokumenty przetargowe powstałe w wyniku prac komisji
przetargowej wymagają zatwierdzenia przez dyrektora DPN.
4.10. 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.
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,
nazwiska kierowców, okres na jaki upoważnienie zostało wydane.
3. Odbiór drewna odbywa się po uzgodnieniu harmonogramu odbioru
z biurem DPN – osobą upoważnioną jest adiunkt parku p. Elwira Ziółkowska
lub p.o. Zastępca Dyrektora p. Monika Gdaniec.

V.

Jakość surowca
Przygotowanie, klasyfikacja i odbiór drewna dokonane zostanie w oparciu
o następujące normy:
1. PN-93/D-02002 - Surowiec drzewny. Podział terminologia i symbole.
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2. PN-D-95000 - Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości
i cechowanie.
3. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
4. PN-92/D-95008 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste.
5. PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne
wymagania i badania.
6. PN-91/D-95019 - Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe.
7. PN-79/D-01011 - Drewno okrągłe. Wady.
8. Normy związane: PN-D-02006 Surowiec drzewny – Odbiorcza kontrola jakości
według metody alternatywnej.
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:
a) gwarancja bankowa,
b) ubezpieczenie na koszt kupującego,
c) cesja praw z lokaty,
d) blokada środków na nieoprocentowanym rachunku 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.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr K-0100-4/2012
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego
z dnia 10 lutego 2012 r.

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
Nr ..................................
surowca drzewnego
zawarta w dniu ............................................. , w Drawnie
pomiędzy Drawieńskim Parkiem Narodowym
reprezentowanym przez:
1. .......................................................................................................................
zwanym dalej sprzedającym,
a
................................................................................………………………………………
.......................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
zwanym dalej kupującym
§1
1.Umowę zawarto na podstawie wyników przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
w dniu ………. zgodnie z zarządzeniem nr K-0100-4/2012 z dnia 10 lutego 2012r. dyrektora
DPN w sprawie zasad sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku Narodowym.
§2
1. Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje następujące sortymenty drzewne:
Sortyment

Klasa
jakości
grubości

i Jednostka
miary

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Do powyższych cen dolicza się podatek VAT.
Podwyższenie wymagań technicznych (np. kłodowanie, wyższa średnica górna lub
minimalna, segregacja tylko jednej klasy grubości) spowoduje wzrost ceny danego
sortymentu o 10%.
2. Do określenia jakości zakupionego surowca mają zastosowanie następujące normy:
....................................................................................................................………………
......................................................................................................................………………
......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
3. Surowiec drzewny zostaje sprzedany na warunkach loco las po dokonanej zrywce
i przekazany kupującemu na podstawie kwitu wywozowego.
4. Sprzedający odpowiada za wady ukryte drewna wg ogólnie obowiązujących zasad.

6

5. Reklamacje zakupionego surowca zgłaszane będą na piśmie w terminie do 3 dni od daty
wystawienia kwitu wywozowego i rozpatrywane przez upoważnionych przedstawicieli
sprzedającego w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia
o reklamacji.
§3
1. Za zakupiony towar kupujący zapłaci cenę zgodną z § 2 pkt.1 w terminie ................... od
daty wystawienia faktury za drewno.
2. Za datę sprzedaży uważa się datę wystawienia wyżej wymienionego dokumentu.
3. Zapłaty za faktycznie zakupioną ilość drewna Kupujący dokonuje na rachunek bankowy
BGK O/Szczecin 29 1130 1176 0022 2122 3620 0008. Drawieńskiego Parku Narodowego
w formie przelewu. Za dzień dokonania zapłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek
bankowy Sprzedającego.
4. Strony oświadczają, ze są płatnikami podatku VAT. Kupujący upoważnia Sprzedającego
do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
5. W przypadku przedpłaty, warunkiem odbioru towaru będzie dokonanie, na co najmniej
2 dni przed planowanym odbiorem surowca, przedpłaty w wysokości jego wartości.
6. Wszelkie koszty (w tym koszty prowizji bankowych) związane z zapłatą pokrywa
Kupujący.
§4
1. Jako zabezpieczenie należności sprzedającego wynikających z niniejszej umowy
kupujący zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia w formie ……………………… .
2. Wyczerpanie umownych zabezpieczeń transakcji kupna-sprzedaży spowoduje
wstrzymanie przez sprzedającego realizacji umowy z konsekwencjami przewidzianymi w § 5
pkt.3
3. Do dnia dostarczenia zabezpieczenia, sprzedający wstrzymuje realizację umowy.
4. W przypadku zalegania z zapłatą za odebraną partię surowca powyżej 30 dni sprzedający
skorzysta z ustanowionego przez kupującego zabezpieczenia.
5. W przypadku skorzystania z ustanowionego zabezpieczenia sprzedający w trybie
natychmiastowym rozwiąże umowę z kupującym.
6. W przypadku braku przedpłat
nie rozpoczyna się sprzedaży lub następuje jej
wstrzymanie przez Sprzedającego z konsekwencjami przewidzianymi w § 5 pkt.3
7. W przypadku, gdy wydanie surowca nastąpiło w wartości przekraczającej dokonaną
przedpłatę kupujący zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty w terminie 7 dni od daty
wystawienia faktury.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Sprzedającemu będą przysługiwały
odsetki.
§5
1. Strony ustalają, że harmonogramy sprzedaży będą sporządzane i rozliczane w okresie
kwartalnym. Przy czym pierwszy harmonogram rozliczony będzie za okres od dnia
podpisania umowy do dnia 30.06.2012r.
2. Odstępstwa od ilości określonej w harmonogramie mogą nastąpić na podstawie zmian
podpisanych przez strony harmonogramów. Zmiany do ustalonego harmonogramu
wymagają formy pisemnej i są możliwe do wprowadzenia za zgodą stron. Dopuszczalne
odchylenie w realizacji sprzedaży ustalonej w harmonogramie wynosi +/- 5%.
3. Jeżeli stopień realizacji sprzedaży ustalonej w harmonogramie wyniesie poniżej 95%
(liczony dla sumy wszystkich sortymentów) Sprzedający lub Kupujący zapłaci karę umowną
w wysokości 5% wartości netto nieodebranego lub nieprzygotowanego do sprzedaży
drewna. Podstawą naliczenia kary umownej będzie wartość netto 1 m3 drewna danego
sortymentu zgodnie z danymi w § 2 pkt.1 Dla sortymentu W0 przyjmuje się wartość WC1.
4. W przypadku, gdy niewykonanie ilościowe według harmonogramu mniejsze od masy
transportowej jednego ładunku, a jednocześnie przekracza pięcioprocentową odchyłkę
odstępuje się od naliczania kary umownej za niewykonanie umowy o której mowa w pkt. 3.
5. Rezygnacja Kupującego z zakupu drewna w całości lub części, która nie znajdzie
potwierdzenia w drodze pisemnej zmiany umowy, traktowana jest na równi z nieodebraniem
drewna i wywołuje skutki prawne opisane w pkt.3
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§6
1. Kupujący dokona odbioru zakupionego surowca drzewnego własnym transportem.
Załadunek odbywa się staraniem i środkami kupującego.
2. Kupujący zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji umowy do dostarczenia wykazu
przewoźników, którzy w jego imieniu będą odbierać surowiec z terenu DPN, poświadczając
odbiór drewna własnoręcznym podpisem na kwicie wywozowym. Wykaz powinien zawierać:
numer upoważnienia, nazwę firmy transportowej, numery rejestracyjne pojazdów, nazwiska
kierowców, okres na jaki upoważnienie zostało wydane.
§7
Powstanie należności przeterminowanych upoważnia sprzedającego do wstrzymania
wydawania i wysyłki drewna do czasu ich całkowitej spłaty z konsekwencjami § 5 pkt.3
§8
Obciążenie stron karą umowną nastąpi w formie noty odsetkowej, płatnej w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
§9
Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub części,
spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy
nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane prze okoliczności od nich
niezależne (wojna, pożar, powódź, inne klęski naturalne, restrykcja lub prawne
rozporządzenia rządu, strajki itp.). Zaistnienie siły wyższej nie zwalnia Kupującego od
dokonania świadczenia pieniężnego za odebrany – zakupiony towar. Decyzję o zmianie lub
rozwiązaniu umowy strony podejmują w drodze wzajemnego uzgodnienia (sporządzenie
aneksu do umowy).
§ 10
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
§ 11
Strony nie dopuszczają możliwości przekazania praw z umowy na osoby trzecie.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.
2. Strony zobowiązują się wyjaśnić ewentualne sprzeczności w drodze wspólnego
porozumienia w terminie jednego miesiąca od daty ich zaistnienia. Jeżeli nie będzie to
możliwe, to spory obu stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe Sądy.
§ 13
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia …………. do dnia………..
2. Po upływie tego terminu wygasa.
§ 14
Umowa zostaje sporządzona w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze
stron.
SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr K-0100-4/2012
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego
z dnia 10 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ Z PRZETARGU
ze sprzedaży surowca drzewnego na warunkach loco las po dokonanej zrywce
1. W dniu ………… w ……………………………………………………… odbył się przetarg na
surowiec drzewny …………………………………………………………, na warunkach loco las
po dokonanej zrywce.
2. Przetarg prowadziła komisja w składzie:
- ……………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………
3. Ogółem wpłynęło ……ofert, z czego po otwarciu uznano za ważne ........ ofert .
4. Oferenci przystępujący do przetargu zaproponowali następujące warunki kupna surowca
drzewnego:

Lp.

Oznaczenie
nabywcy

Masa
(Ilość)
3
/m /

Rodzaj surowca
drzewnego

Oferowana cena
jednostkowa netto
w zł (loco las po
dokonanej
zrywce)

Termin
płatności

5. Przyjmując najkorzystniejsze oferty dokonano sprzedaży w formie przetargu podanych
niżej ilości surowca drzewnego i podpisano umowy kupna - sprzedaży w ilości ...............szt.
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Lp.

Nabywca

Rodzaj surowca
drzewnego

Masa
3
/m /

Cena
nabycia
zł / m3

Warunki
płatności

6. W związku z zaoferowaniem tych samych warunków nabycia drewna przez kilku
oferentów, prowadzący przetarg postanowił:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
7. Wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
8. Niniejszy protokół jest zgodny z zasadami przetargowej sprzedaży surowca drzewnego
obowiązującymi w Drawieńskim Parku Narodowym .
Protokół został odczytany i podpisany przez osoby prowadzące przetarg.
Komisja przetargowa:
1..............................................

3. ..............................................

2..............................................

4. ..............................................

Zatwierdzam:
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr K-0100-4/2012
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego
z dnia 10 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI
W dniu ........................., pomiędzy Drawieńskim Parkiem Narodowym mającym siedzibę
w Drawnie przy ulicy Leśników 2, w imieniu którego działają:
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
a ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
w imieniu którego działają:
1. .........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
zostały przeprowadzone negocjacje dotyczące: ilości sortymentów, poziomu cen oraz
warunków płatności.
W wyniku negocjacji ustalono następujące ilości oraz ceny sortymentów drzewnych:
Lp

Sortyment

Ilość

Jedn. miary

Jednostkowa
cena nabycia

1
2
3
4
5
Do faktury za drewno doliczony zostanie podatek VAT wg aktualnie obowiązującej
wysokości.
Termin płatności ustalono na ....................................................................................
Ustalenia negocjacyjne obowiązują w okresie.........................................................
Do określenia jakości surowca będącego przedmiotem negocjacji mają zastosowanie
następujące normy ................................................................... lub wymagania
......................................................................................................................................

Zatwierdzam:
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Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr K-0100-4/2012
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego
z dnia 10 lutego 2012 r.

Tabela przeliczników dla sortymentu wielkowymiarowego
Symbol
WA02
WA03
WB01
WB02
WB03
WC01
WC02
WC03
WD1
WD2
WD3

Przeliczniki
1,634
2,001
1,185
1,354
1,546
1
1,169
1,332
0,765
0,832
0,903
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Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr K-0100-4/2012
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego
z dnia 10 lutego 2012 r.

OFERTA NABYWCY
Na zakup surowca drzewnego w Drawieńskim Parku Narodowym
Nazwa jednostki Kupującego ...............................................................................................
NIP …………………………………………………..
REGON ………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy…………………………………….
1. Przedmiot kupna – sprzedaży:

Lp.

Gatunek

Ilość /m3/

Sortyment

Oferowana cena
jednostkowa netto w zł.
(loco las po dokonanej
zrywce)

Do cen dolicza się podatek VAT.
2. Proponowany termin płatności - ...........................................................
3. Długotrwałość współpracy - .............................................................
Oświadczam, że znany jest mi Regulamin sprzedaży drewna w Drawieńskim Parku
Narodowym, w tym część obejmująca sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego.
Oferta zakupu drewna wielkowymiarowego dotyczy wszystkich klas jakościowo –
wymiarowych, a ich ceny oblicza się na podstawie tabeli przeliczników stanowiącej załącznik
nr 5 do Zarządzenia nr K-0100-4/2012.
Podwyższenie wymagań technicznych (np. kłodowanie, wyższa średnica górna lub
minimalna, segregacja tylko jednej klasy grubości) spowoduje wzrost ceny danego
sortymentu o 10%.
........................................ dnia ...................
…………................................
czytelny podpis i pieczęć firmy

13

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr K-0100-4/2012
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego
z dnia 10 lutego 2012 r.

…………………………, dnia ……………

ZEZWOLENIE NR …………/………
na pozyskanie drewna kosztem nabywcy
Zezwalam

Pani/Panu

……………………………………………

zam.

……………………………

………………………… pozyskać drewno gat. ………, sortyment …………… w oddz. ……… obwód
ochronny ………………………… w terminie od ………………… do …………………… .

…………………………………………
(podpis i pieczątka wydającego)

Zasady pozyskania drewna kosztem nabywcy:
- do prac wolno przystąpić po podpisaniu oświadczenia o samowyrobie oraz omówieniu
z konserwatorem obwodu ochronnego zasad bhp przy pozyskaniu drewna i przepisów ppoż,
- prace ścinkowe wykonywać na powierzchni i w terminie ściśle określonym w zezwoleniu,
- wycinać wyłącznie drzewa wyznaczone przez konserwatora obwodu ochronnego, a gałęzie na
wyznaczonej przez konserwatora obwodu ochronnego powierzchni,
- drewno składać w stosy w taki sposób, aby możliwy był jego pomiar i odbiór,
- powierzchnię, na której prowadzono prace pozostawić we właściwym porządku,
- drewno wywozić po wykupieniu asygnaty w terminie ściśle określonym w dokumencie i wyłącznie
w dni uzgodnione z konserwatorem obwodu ochronnego,
- w trakcie prac niniejsze zezwolenie należy posiadać przy sobie i okazywać na żądanie osoby
kontrolującej.

Pouczenie:
1. Prace wykonywane są na własny rachunek oraz odpowiedzialność i nie jest nawiązywany przez
ich wykonywanie żaden stosunek cywilno-prawny z Drawieńskim Parkiem Narodowym.
2. Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu
gospodarki leśnej (Dz. U. 06.161.1141).
3. Do pracy mogą przystępować wyłącznie osoby pełnoletnie, nie wykazujące oznak niedyspozycji
psychicznej lub fizycznej. Nie wolno dopuszczać do pracy osób, które zgłosiły takie niedyspozycje.
4. Zabroniona jest praca w sąsiedztwie linii i urządzeń energetycznych.
5. W czasie załadunku i wyładunku drewna zabronione jest zbliżaniu się do pojazdu na odległość
mniejszą niż 10 metrów od linii wyznaczonej przez wyciągnięte ramię dźwigu.
6. Zabronione jest układanie stosów bezpośrednio przy drogach publicznych i w innych miejscach,
gdzie stosy powodowałyby zakłócenie bezpieczeństwa ruchu lub trudności w dokonywaniu
prawidłowego załadunku.
7. Narzędzia użyte do pracy powinny być dostosowane do warunków, miejsca i rodzaju wykonywanej
pracy oraz obowiązujących przepisów bhp.
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Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr K-0100-4/2012
Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego
z dnia 10 lutego 2012 r.

…………………………, dnia ………………

OŚWIADCZENIE NR ……… / …………
Ja niżej podpisany (a) …………………………………………………… oświadczam, że zgłaszam swój
udział w samowyrobie drewna na potrzeby własne na pozycji w oddziale …………………… w obwodzie
ochronnym …………………………………, w terminie od ……………………… do …………………… .
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż prace te wykonuję na własny rachunek
i odpowiedzialność i nie nawiązuję przez jej wykonywanie żadnego stosunku cywilno-prawnego
z Drawieńskim Parkiem Narodowym, a ponadto oświadczam, że:
- znane jest mi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej
(Dz. U. 06.161.1141) i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nim przepisów,
- stan mego zdrowia pozwala na wykonywanie prac związanych z samowyrobem drewna,
- posiadam sprawne narzędzia do pozyskiwania drewna i potrafię je obsługiwać,
- prace przy samowyrobie prowadzić będę w zespole co najmniej 2 osobowym, współpracując
z wybraną przez siebie osobą pełnoletnią,
- nie będę wykonywać prac w sąsiedztwie linii i urządzeń energetycznych,
- czynności związane z samowyrobem będę wykonywać wg wskazówek konserwatora obwodu
ochronnego (podleśniczego) we wskazanym przez niego miejscu,
- dokładać będę staranności, aby praca wykonywana przeze mnie nie stwarzała niebezpieczeństwa
dla mnie, osób współpracujących ze mną, jak i osób trzecich,
- przestrzegać będę wskazówek udzielonych mi przy wprowadzeniu na pozycje pracy oraz
zawartych w druku oświadczenia.

……………………………………………………………
(podpis osoby pozyskującej drewno samowyrobem)
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