Zasady submisji drewna cennego
organizowanej w Nadleśnictwie Nidzica
w dniu 10 marca 2020 roku
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§1
[Postanowienia ogólne]
Zasady dotyczą submisyjnej sprzedaży dębowego drewna wielkowymiarowego
okleinowego, przygotowanego przez Nadleśnictwo Nidzica.
Organizatorem submisji jest Nadleśnictwo Nidzica.
Miejsce składowania drewna objętego submisją: oddz. 16-f-00 w leśnictwie
Więckowo.
Miejsce rozstrzygnięcia submisji: siedziba Nadleśnictwa Nidzica (sala narad),
ul. Dębowa 2A; 13-100 Nidzica
Drewno do sprzedaży przygotowane jest w formie dwóch losów. Los nr 1 o masie 24,52
m3 – oznaczony farbą w kolorze niebieskim; Los nr 2 o masie 24,26 m3 – oznaczony
farbą w kolorze pomarańczowym. Na każdy los składają się poszczególne sztuki
posiadające indywidualne numery wg załącznika nr 2a Karta ofertowa LOS nr 1; wg
załącznika nr 2b Karta ofertowa LOS nr 2.
Każdy los w celu identyfikacji posiada swój indywidualny numer (nr sztuki drewna) - wg
załącznika nr 2a Karta ofertowa LOS nr 1; wg załącznika nr 2b Karta ofertowa LOS nr
2.
Drewno zostanie udostępnione do oględzin w miejscu składowania w dniach
02 - 09 marca 2020 roku w godzinach 800- 1400.
Przedsiębiorcy, zainteresowani zakupem drewna, mają prawo wstępu na teren
wyeksponowania drewna — w uzgodnieniu st. specjalistą ds. marketingu Jarosławem
Płuciennik (tel. 606 61 52 32), u którego można również pobrać katalog drewna
przeznaczonego do submisji. Katalog submisji będzie dostępny również w biurze
Nadleśnictwa Nidzica oraz na stronie internetowej: www.nidzica.olsztyn.lasy.gov.pl
 Katalog submisji zawiera również:
- Załącznik nr 2a. Karta ofertowa LOS nr 1
- Załącznik nr 2b. Karta ofertowa LOS nr 2

1.

2.

3.

1.
2.
3.

§2
[Warunki uczestnictwa w submisji]
Warunkiem uczestnictwa w submisji jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000 zł
(słownie pięć tysięcy złotych 0/100) w terminie do 10 marca 2020 r. do godz. 900 na
rachunek bankowy Nadleśnictwa Nidzica o numerze:
BANK BGŻ BNP PARIBAS 26 2030 0045 1110 0000 0224 4120
z dopiskiem "Wadium - submisja drewna cennego".
Za termin wniesienia wadium uznaje się termin wpływu środków na rachunek bankowy.
Brak złożenia zabezpieczenia do czasu rozpoczęcia submisji skutkuje odrzuceniem
oferty.
W przypadku nabywców, których oferty zostaną przyjęte — złożone zabezpieczenie
zostanie zwrócone, po odebraniu zakupionego drewna, na rachunek, z którego wpłata
wadium została wykonana lub inne wskazane przez oferenta konto. W przypadku
nieodebrania drewna do dnia 17 kwietnia 2020 r. wadium przepada na rzecz
Nadleśnictwa Nidzica.
Zabezpieczenie złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte — będzie
zwrócone na rachunek, z którego wpłata wadium została wykonana lub inne wskazane
przez oferenta konto, po zakończeniu submisji.
§3
[Przygotowanie ofert]
Ofertę zakupu należy złożyć w języku polskim.
Jeden oferent może złożyć na dany los tylko jedną ofertę. W innym przypadku,
wszystkie oferty klienta na dany los zostaną odrzucone.
Oferty zakupu odnoszą się do 1 metra sześciennego drewna (m3) loco miejsce
składowania drewna objętego submisją (EXW — Incoterms 2010).
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4. Oferowana cena netto bez podatku VAT jest podawana w pełnych złotych (PLN)
cyframi i słownie.
5. Przedsiębiorca zgłasza wolę zakupu danego drewna poprzez złożenie pisemnej
oferty.
6. Kompletna oferta zawiera:

1. Kartę Oferenta – Załącznik Nr 1 do zasad submisji drewna;
2. Uzupełnioną Kartę Ofertową:
- Załącznik nr 2a. Karta ofertowa LOS nr 1
oraz / lub
- Załącznik nr 2b. Karta ofertowa LOS nr 2
stanowiące załącznik do niniejszych zasad submisji.
Wszystkie karty ofertowe muszą być opatrzone pieczęcią i prawomocnym
podpisem.
3. Dokument rejestrowy firmy (np. KRS, CEiIDG, HRB) oraz zaświadczenie o
nadaniu numeru podatkowego niezbędnego do rozliczeń wewnątrz UE
(VAT ID) - nie dotyczy klientów zapisanych w Centralnej Kartotece
Kontrahentów. W przypadku zagranicznych podmiotów gospodarczych
dokumenty winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język
polski.
W przypadku, gdy z dokumentów rejestrowych, nie wynika prawo do
reprezentacji przedsiębiorcy, należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez
osobę uprawnioną do reprezentacji.
7. Wraz ze złożeniem swojej pisemnej oferty, przedsiębiorca uznaje bez zastrzeżeń
określone w niniejszych zasadach warunki sprzedaży i zapłaty za zakupione drewno.
8. Oferty na wymienione w katalogu losy muszą wpłynąć do miejsca rozstrzygnięcia
submisji, tj. biura Nadleśnictwa Nidzica; ul. Dębowa 2A; 13-100 Nidzica, do dnia 10
marca 2020 roku do godziny 1000
9. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach zaadresowanych na
Nadleśnictwo Nidzica i opatrzone nazwą z dokładnym adresem Kupującego z
wyraźnym opisem:
„Submisja drewna cennego organizowana w Nadleśnictwie Nidzica
w dniu 10 marca 2020 roku.
Nie otwierać przed dniem 10 marca 2020 roku godz. 1000”
10. Oferta może być wycofana wyłącznie w formie pisemnej. Odpowiednie pismo musi
wpłynąć do Nadleśnictwa Nidzica do dnia 10 marca 2020 roku do godziny 1000.
Dopuszcza się możliwość przesłania pisma na numer faxu: +48 89 625 28 79 lub
pocztą elektroniczną na adres nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl .
§4
[Przebieg submisji]
1. Rozpoczęcie submisji nastąpi w dniu 10 marca 2019 roku godz. 1000 w biurze
Nadleśnictwa Nidzica (sala narad), ul. Dębowa 2A; 13-100 Nidzica. Komisyjne otwarcie
ofert nastąpi w sposób jawny (publicznie).
2. Odrzuceniu, bez rozpatrzenia podlegają oferty:
 pochodzące od Oferentów, którzy na dzień otwarcia ofert posiadają należności
przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia wobec jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych;
 niezabezpieczone wadium;
 złożone po terminie;
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 niespełniające wymogów formalnych opisanych § 3 pkt. 6
Spośród ofert nieodrzuconych Komisja dokona wyboru oferty wg zasady najwyższej
oferowanej ceny na dany los.
W przypadku większej liczby takich samych ofert cenowych na dany los nabywca
zostanie wylosowany lub wskazany przez Komisję.
Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania losu z submisji w przypadku, gdy
najwyższa zaoferowana cena zakupu złożona na ten los będzie niższa od wyceny tego
losu.
Wyniki przeprowadzonej submisji Komisja przedstawi dnia 12 marca 2020 roku o
godz. 1000 w biurze Nadleśnictwa Nidzica (sala narad), ul. Dębowa 2A; 13-100 Nidzica.
Podczas ogłoszenia rozstrzygnięcia submisji przekazana zostanie informacja o
cenach sprzedaży i nabywcach poszczególnych losów. Zostanie ona również przesłana
nabywcom pocztą elektroniczną najpóźniej w dniu 16 marca 2020 r.
Ponadto informacja o dokonanym przez nabywcę zakupie drewna zostanie do niego
wysłana pocztą najpóźniej w dniu 18 marca 2020 r.
§5
[Sporządzenie umowy i odbiór drewna]
Dniem zawarcia umowy jest dzień rozstrzygnięcia submisji tj. 12 marca 2020 r.
Kupujący, którzy dokonali zakupu drewna na submisji podpiszą umowy sprzedaży w
terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia submisji.
Odbiór drewna przez nabywcę możliwy jest dopiero z chwilą zaksięgowania zapłaty na
rachunku bankowym Sprzedającego.
Kupujący dokona czynności załadunkowych i transportu drewna własnym staraniem, na
własny koszt i ryzyko. Określenie masy drewna możliwej do załadunku na środek
transportowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, należy do obowiązków
Kupującego i Sprzedający nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
Kupujący wystawi przewoźnikom pisemne - imienne upoważnienie do odbioru drewna.
W związku z tym, ze drewno będzie sprzedawane loco miejsce wyeksponowania,
Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną spedycję drewna na terenie
kraju oraz poza jego granice.
Zaginięcie lub uszkodzenie zakontraktowanych losów z przyczyn niezależnych od
Sprzedającego zwalnia go od realizacji oferty w tej części bez prawa żądania przez
Kupującego odszkodowania, a Sprzedający zwróci należność uiszczoną za zakupione
losy.
Ostateczny termin odbioru drewna określa się na 17 kwietnia 2020 roku.

§6
[Płatności]
1. Za zakupione na submisji drewno nabywcy dokonają przedpłaty na podstawie:
- informacji, o której mowa w § 4 pkt 8.
2. Do zapłaty nie będzie zastosowany rabat.
3. Sprzedawca wystawi fakturę VAT w terminie wynikającym z przepisów prawa.
Podstawą wystawienia faktury VAT po wydaniu drewna jest dokument wydania drewna
(kwit wywozowy), zawierający numer Umowy. Fakturowanie odbywa się w cenach za
1 m3.
4. Naliczanie podatku VAT będzie zgodne z obowiązującymi w Polsce w dniu sprzedaży
przepisami dotyczącymi tego podatku.
Warunkiem skorzystania ze stawki podatku VAT „0", zgodnie z art. 42 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jest wykazanie, że towary będące
przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z t e r y t o r i u m
P o l s k i i d o s t a r c z o n e d o n a b y w c y n a t e r y t o r i u m p a ń s t w a członkowskiego
innego niż terytorium Polski.
W związku z powyższym NIEZBĘNYM WARUNKIEM skorzystania ze stawki
podatku „0" jest przedstawienie sprzedającemu dokumentu, z którego
jednoznacznie wynika, ze nastąpiło przemieszczenie drewna do innego kraju UE.
Nieprzesłanie wypełnionego i potwierdzonego dokumentu do sprzedającego
(Nadleśnictwa) w terminie do 8 kwietnia 2019 r. będzie skutkować obciążeniem
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nabywcy podatkiem VAT w wysokości 23 % wartości drewna wynikającej z
wystawionej nabywcy faktury.
5. W przypadku o którym mowa § 6 pkt 4 powyższych Zasad, kontrahent jest
zobowiązany podpisać umowę stanowiącą POROZUMIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
UMOWĘ SPRZEDAŻY DREWNA nr … W/w porozumienie stanowi załącznik nr 4
niniejszych zasad.
§7
[Kary umowne]
Brak odbioru drewna do dnia 17 kwietnia 2020 roku stanowi podstawę do odstąpienia od
umowy i upoważnia Sprzedającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości
netto nieodebranego drewna oraz skierowania drewna na aukcje internetowe w aplikacji
"e-drewno". W takim przypadku wadium przepada zgodnie z § 2, a ewentualna zapłata za
zakupiony surowiec zostanie zwrócona Kupującemu.
§8
[Reklamacje]
Ustala się, że drewno, na które złożona została oferta, było przedmiotem oględzin i zostało
przez Kupującego zaakceptowane. Późniejsze reklamacje dotyczące jakości i stanu
drewna nie będą uwzględniane, a odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje
wyłączona.
§9
[Postanowienia końcowe]
1. W przypadku zamiaru skorzystania możliwości otrzymania faktury w formie
elektronicznej Kupujący zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia.
2. Do określenia średnicy drewna stosowanej do obliczania miąższości przyjmuje się
zasady pomiaru określone w Zarządzeniu nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dn. 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków
technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: ZM.800.8.2019)
Pomiar średnicy w korze (w połowie długości) z potrąceniem na korę:

do 25-34 cm: 4 cm;

do 35-49 cm: 5 cm;

powyżej 50 cm: 6 cm.
3. W zakresie nieuregulowanym zasadami submisji drewna cennego organizowanej w
Nadleśnictwie Nidzica obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, jak również
zarządzenia Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada
2019 r. r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe na lata 2020-2021 (Zn. sprawy: ZM.800.10.2019).
4. Wszelkie spory wynikłe z udziału Oferenta w submisji, zawarcia i realizacji umowy,
rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego wg prawa i
procedury polskiej.
5. Organizator ma prawo odwołać submisje drewna bez podania przyczyn.
Załączniki:
1. Wzór - Karta oferenta
2a. Karta ofertowa LOS nr 1
2b. Karta ofertowa LOS nr 2
3. Wzór - umowy kupna - sprzedaży
4. Porozumienie uzupełniające umowę sprzedaży

Powyższe zasady akceptuję
..............................................
data
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