Regulamin XI submisji drewna szczególnego
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze – Nadleśnictwa:
Nowa Sól, Szprotawa
1. Rozstrzygnięcie submisji odbędzie się w dniu 17.11.2020 r.
2. Uczestnicy submisji zainteresowani zakupem drewna, uprawnieni
są do wstępu na place submisyjne znajdujące się w Nadleśnictwie
Szprotawa, leśnictwo Jelenin oraz Nadleśnictwie Nowa Sól, leśnictwo Odra
w celu dokonania jego oględzin. Surowiec będzie udostępniony do oględzin
od dnia 02.11.2020 r. w godzinach od 700 do 1500.
3. Uczestnik submisji wraz ze złożeniem swojej pisemnej oferty uznaje
za wiążące bez zastrzeżeń podane poniżej warunki sprzedaży drewna
szczególnego oraz zapłaty za to drewno. W zakresie nieuregulowanym
regulaminem submisji obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego,
Zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12
listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 - 2021 (zn. spr.:
ZM.800.10.2019) oraz Decyzja Nr 92 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Zielonej Górze z dnia 05 października 2020 r.
(znak: ED.800.49.2020) w sprawie przeprowadzenia XI Submisji Drewna
Szczególnego w 2020 roku.
4. Katalog Submisji Drewna Szczególnego zawiera po dwa jednobrzmiące
egzemplarze takich samych kart ofertowych w części A i B katalogu,
z przeznaczeniem:
a. do złożenia oferty część A,
b. do notatek oferenta część B
5. Oferty należy złożyć na załączonych drukach.
Do złożenia ofert stosuje się zasadniczo druki (formularze) z części ,,A”
katalogu - wypełnione oraz opatrzone pieczęcią i podpisem osoby
upoważnionej do reprezentowania oferenta.
Oferty zakupu odnoszą się do 1 metra sześciennego surowca (m3) loco
miejsce wyeksponowania. Oferowana cena netto bez podatku VAT winna
być podana w pełnych złotych .
a. Kompletna oferta, oprócz właściwej oferty zakupu (część A)
na poszczególne losy, powinna zawierać Kartę Oferenta.
b. W przypadku, gdy z dokumentów rejestracyjnych firmy nie wynika
prawo do reprezentacji osoby podpisującej ofertę, należy dołączyć
pełnomocnictwo udzielone przez osobę/y uprawnione do
reprezentowania oferenta.
W submisji mogą wziąć jedynie udział podmioty nie posiadające zobowiązań
przeterminowanych wobec Lasów Państwowych, które nie są objęte kwotą
zabezpieczenia.

6. Oferty na wymienione w katalogu losy (pojedyncze sztuki drewna) muszą
wpłynąć do siedziby Nadleśnictwa Szprotawa; 67-300 Szprotawa,
ul. Henrykowska 1A w zamkniętych kopertach – do dnia 17.11.2020 r.
do godz. 9:30.
7. Na kopertach należy umieścić wyraźny napis:
“Oferta na XI submisję drewna szczególnego – nie otwierać przed dniem
17.11.2020 r. o godz. 10:00.”
8. Oferta może być wycofana pisemnie, faksem albo pocztą elektroniczną.
Odpowiednie pismo, faks albo e-mail musi wpłynąć do siedziby
Nadleśnictwa Szprotawa do dnia 17.11.2020 r. do godz. 9:30 (e-mail:
szprotawa@zielonagora.lasy.gov.pl, fax: 68 376 24 62).
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2020 r. o godzinie 10:00,
w siedzibie Nadleśnictwa Szprotawa.
10. Oferent może złożyć na dany los tylko jedną ofertę. Oferty zbiorcze
o jednakowej cenie na pewną grupę losów będą rozpatrywane osobno
dla każdego losu /pojedynczej sztuki drewna.
11. Prowadzący submisję dokonuje wyboru oferty wg zasady najwyższej
oferowanej na dany los ceny, po otwarciu i sprawdzeniu wszystkich
możliwych do przyjęcia ofert. W przypadku większej ilości równych ofert
cenowych na dany los, oferent zostanie wylosowany przez Komisję
powołaną do wyłonienia nabywcy.
12. Pisemna informacja o wynikach submisji zostanie przesłana do jej
uczestników nie wcześniej niż dnia następnego po rozstrzygnięciu submisji
(tj. 18.11.2020 r.). Dopuszcza się zawiadomienie uczestników, których
oferty zostały przyjęte, o wynikach submisji za pośrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej.
13.Odrzuceniu podlegają oferty:
a. pochodzące od oferentów posiadających należności przeterminowane
wobec jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na dzień
otwarcia ofert, które nie są objęte kwotą zabezpieczenia.
b. niespełniające co do formy lub treści wymogów określonych
w pkt 5 i 6.
O odrzuceniu oferty decyduje Komisja powołana do wyłonienia nabywcy
drewna w ramach XI Submisji drewna szczególnego informując o tym fakcie
odrzuconych oferentów w formie pisemnej.
14. Oferent może zastrzec na piśmie minimalną masę zakupu.
a. Jeżeli suma masy losów przyjętych z danej oferty jest niższa
od minimalnej masy zastrzeżonej przez tego oferenta, całość oferty
zostaje odrzucona, z zastrzeżeniem pkt 14 c.

b. Jeżeli oferent nie zastrzeże minimalnej masy zakupu, Sprzedający
zastrzega sobie prawo odrzucenia w całości oferty, dla której ilość
drewna jest mniejsza niż 10 m3 drewna.
c. Przyjmuje się, że kryterium ograniczenia masowego zostanie spełnione,
jeżeli przyznana masa nie będzie niższa o więcej niż 5 % od ilości
zastrzeżonej.
15. Zapłata za zakupiony surowiec następuje w formie przedpłaty,
po otrzymaniu pocztą elektroniczną z Nadleśnictwa Nowa Sól/ Szprotawa
specyfikacji wygrywających losów z wyliczoną ilością drewna i wartością
w złotych lub w odroczonym terminie (14/21/30) w przypadku
zabezpieczenia w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych w postaci:
gwarancji
bankowej,
gwarancji
ubezpieczeniowej
lub
innej
zaakceptowanej przez Sprzedającego formy zabezpieczenia należności
z tytułu sprzedaży drewna, należycie zabezpieczającej interes Skarbu
Państwa.
16. Na wniosek nabywcy zostanie wystawiona faktura pro forma wg
specyfikacji losów wygranych w danym nadleśnictwie.
17. Sprzedaż drewna szczególnego na submisji nie jest objęta rabatem.
18. Wszelkie koszty związane z zapłatą ponosi Kupujący.
19. Termin zapłaty (przedpłaty) za surowiec upływa w dniu 02.12.2020 r.
(data wpływu na rachunek bankowy danego nadleśnictwa, z którego
pochodzi drewno). W przypadku odroczonego terminu, Kupujący musi
posiadać na dzień odbioru drewna zabezpieczenie interesu Skarbu
Państwa w jednej z form wskazanych w pkt.15.
20. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 19,
Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez
wyznaczania dodatkowego terminu.
Odstąpienie ma formę pisemnego bądź wiadomości elektronicznej (e-mail)
oświadczenia Sprzedającego złożonego nabywcy w terminie do dnia
08.12.2020 r.
21. Nieodebrane drewno zaoferowane zostanie kolejnemu nabywcy, który
zaproponował najwyższą cenę na dany los.
22. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Kupującego zostanie on obciążony karą umowną w wysokości różnicy
pomiędzy zaoferowanymi przez siebie cenami określonymi w ofercie
zakupu i umowie, a cenami uzyskanymi w wyniku sprzedaży tego drewna
kolejnemu nabywcy lub sprzedaży w ramach aplikacji e-drewno.
23. Odbiór drewna przez Kupującego możliwy jest po spełnieniu warunków
określonych w pkt. 19.
24. Zaginięcie lub uszkodzenie losów z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy
uwalnia go od realizacji oferty w tej części.

25. Ostateczny termin odbioru drewna określa się na dzień 07.12.2020 r.
Po upływie tego terminu, Sprzedawca może odstąpić od dozorowania
sprzedanego drewna, a wszelkie ryzyka dotyczące składowanego drewna
przechodzą na Kupującego.
26. Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania losu z submisji
w przypadku, gdy najwyższa oferowana cena zakupu złożona na ten los
jest niższa od ceny minimalnej przyjętej w IX Submisji Drewna
Szczególnego w 2019 roku w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Zielonej Górze.
27. Zakłada się, że drewno na które składana jest oferta, było przedmiotem
oględzin i jego jakość została przez nabywcę zaakceptowana. Późniejsze
reklamacje dotyczące jakości i stanu drewna nie będą uwzględniane.
Nabywca, który zaniechał oględzin czyni to na własne ryzyko.
28. Umowa sprzedaży drewna zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia przez
Dyrektora RDLP w Zielonej Górze wyników postępowania submisyjnego.
29. Z nabywcami, którzy dokonali zakupu na submisji, umowy podpisywać
będzie dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W przypadku
nabycia drewna tylko w jednym nadleśnictwie umowa zostanie spisana
na poziomie nadleśnictwa.
Umowy spisane zostaną w terminie do dnia 04.12.2020 r.
30. W przypadku uchylania się przez Nabywcę od spisania Umowy
w powyższym terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy, przesyłając
Nabywcy oświadczenie na piśmie bądź w formie wiadomości
elektronicznej (e-mail) w terminie do dnia 08.12.2020 r. Drewno zostanie
zagospodarowane zgodnie z pkt 21 oraz 22.
31. Przedpłata kolejnego nabywcy musi wpłynąć na rachunek bankowy
nadleśnictwa w terminie do 15.12.2020 r.
W przypadku odroczonego terminu płatności, kolejny nabywca musi
posiadać na dzień odbioru drewna zabezpieczenie interesu Skarbu
Państwa określone w pkt.19. Ostateczny termin odbioru tego drewna
upływa w dniu 23.12.2020 r.
32. Przyjmuje się do określenia średnicy drewna stosowanej do obliczania
miąższości, zasady pomiaru określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr
51 Dyrektora Generalnego LP z dnia 30.09.2019 r. (dostępne pod adresem
internetowym: www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno).
33. Oferenci, którzy po raz pierwszy uczestniczą w procedurach sprzedaży
drewna w strukturach Lasów Państwowych zobowiązani są do dokonania
rejestracji w Centralnej Kartotece Kontrahentów, w dowolnie wybranym
przez siebie nadleśnictwie, złożenia dokumentów rejestrowych firmy (w
tym aktualny odpis z właściwego rejestru) oraz zaświadczenia o nadaniu
numeru podatkowego niezbędnego do rozliczeń wewnątrz UE (VAT ID).
Złożenia dokumentów dokonać należy w terminie umożliwiającym

spisanie umowy zgodnie z pkt 29 to jest najpóźniej w dniu jej podpisania.
Nie złożenie wskazanych w pkt.33 dokumentów uprawnia Sprzedawcę do
odmowy podpisania umowy z przyczyn zawinionych przez nabywcę.
34. Wszelkie zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane przez
podpisującego ofertę i nie budzić wątpliwości, co do ich ostatecznej
wersji.
35. Załącznikiem do regulaminu jest wzór umowy sprzedaży drewna
(Umowa).
36.W przypadku wywozu drewna w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów („WDT”) albo WDT w ramach transakcji łańcuchowej albo WDT
w ramach transakcji trójstronnej albo eksportu pośredniego towarów
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług, zastosowanie do sprzedaży stawki VAT 0 % możliwe
będzie wyłącznie pod warunkiem zawarcia przez Kupującego ze
Sprzedawcą odrębnego porozumienia uzupełniającego Umowę
regulującego procedurę, dokumentowania, rozliczenia i zabezpieczenia
transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu
pośredniego towarów i wniesienia zabezpieczenia transakcji wskazanego
w tym porozumieniu. W takim przypadku niezbędne będzie dokonanie
zabezpieczenia obejmującego roszczenia Sprzedawcy o ewentualną
zapłatę równowartości podatku VAT według obowiązującej stawki
podstawowej 23% na wypadek, gdyby warunki uprawniające do
zastosowania stawki VAT 0% nie zostały spełnione i powstałaby
konieczność opodatkowania sprzedaży stawką VAT 23%.
37. W przypadku, gdy Oferent jest osobą fizyczną, składa oświadczenie
informacyjne z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
38. Zastrzegamy sobie prawo odwołania submisji bez podania przyczyny.
Zatwierdzam:
Wojciech Grochala
Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
/podpisano elektronicznie/

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich

danych

oraz

uchylenia

dyrektywy

95/46/WE

(ogólne

rozporządzenie

o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe
zasady

stosuje

się

począwszy

od

25

maja

2018

roku.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych

w

Zielonej

Górze

z

siedzibą

w

Zielonej

Górze

przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 A. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą
elektroniczną

na

adres

e-mail

rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl,

telefonicznie

pod

numerem:68 455 85 00 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej można
skontaktować

się

również

drogą

nowasol@zielonagora.lasy.gov.pl,

elektroniczną

na

Nadleśnictwo

szprotawa@zielonagora.lasy.gov.pl Nadleśnictwo

adres

e-mail

nadleśnictw:

Nowa Sól tel. 68 387 24 31
Szprotawa tel. 68 376 33 79

Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych: Panią Moniką Kowalik, iod@com-net.pl oraz
Panem Sebastianem Strzechem, iod@comp-net.pl (dane spójne z informacją
umieszczoną na stronie internetowej nadleśnictwa).
Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
1.w celu umożliwienia zakupów w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy
Państwowe w procedurach internetowych, poprzez rejestrację w „Centralnej
kartotece

kontrahentów”,

realizację

zakupów

„e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego;

z

wykorzystaniem

portalu

2.w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
w szczególności rachunkowych i podatkowych;
3.w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
4.w

celu

zapobiegania

nadużyciom

i

oszustwom

statystycznym

i archiwizacyjnym;
5.w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy
Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów
je

zawierających

dla

udokumentowania

spełnienia

wymagań

prawnych

i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.
Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej
opisanym celem przetwarzania.
Podstawy prawne
Podstawami

prawnymi

przetwarzania

danych

osobowych

przez

jednostki

organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:
1.art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest
zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
2.art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest
zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL
Lasy Państwowe, uczestniczącym w procedurach internetowych, prowadzonych
poprzez dedykowane do tego celu: portal „e-drewno.pl” oraz Portal Leśno-Drzewny,
oraz jednostkom uczestniczącym w realizacji zakupów z wykorzystaniem „Centralnej
kartoteki kontrahentów”. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi
podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz
księgowe.

Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania
do

czasu

wniesienia

sprzeciwu

wobec

ich

przetwarzania

przez

Państwowe

Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane osobowe przez czas
obowiązywania

umowy

zawartej

z

klientami,

a

także

po

jej

zakończeniu

w celach:
1.dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2.wykonania

obowiązków

wynikających

z

przepisów

prawa,

w

tym

w szczególności rachunkowych i podatkowych,
3.zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
4.statystycznych i archiwizacyjnych,
Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia
przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres,
w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" zobowiązane jest
do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa
do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
do momentu wycofania zgody.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu czyli
rejestracji w „Centralnej kartotece kontrahentów”, umożliwiającej realizację zakupów
z wykorzystaniem portalu „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana
Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku
gdy przekazał/-a Pan/Pani nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to,
iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji wyżej
opisanych celów. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące
z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej
Ewidencji

i

Informacja

o

Działalności

Gospodarczej

Rzeczypospolitej

Polskiej

lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych
na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym,
a podyktowanym wyżej opisanymi celami.
.......................................................
(podpis)

