Nadleśnictwo Kolumna

Regulamin Submisji Drewna Dębowego
w Nadleśnictwie Kolumna
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
Znak spr.: Z.0210.14.2019

§1
1. Przedmiotem submisji jest 6 partii drewna wielkowymiarowego dębowego opisanych
w Załączniku nr 1. Jednostką miary drewna w partii jest metr sześcienny [m3] netto bez
kory.
2. Sprzedawca – Nadleśnictwo Kolumna
3. Kupujący - uczestnik submisji - oferent, który dokonał zakupu oferując najwyższą
cenę, zobowiązany do spisania umowy.
4. Średnicę drewna przy obliczaniu miąższości ustala się wg zasad pomiarów
określonych w polskiej normie PN-93/D-95000:2002 (Surowiec drzewny - Pomiar,
obliczanie miąższości i cechowanie). Pomiar średnicy w korze (w połowie długości,
z odliczeniem zabezpieczenia) z potrąceniem na korę:
- przy średnicy w połowie długości 35-49 cm – potrącenie 5 cm,
- przy średnicy w połowie długości 50 cm i powyżej – potrącenie 6 cm.
§2
1. Zainteresowani zakupem drewna uczestnicy submisji, uprawnieni są do wstępu
na teren składowania drewna w leśnictwie Dłutów , wydzielenie 430 – c. Drewno będzie
tam udostępnione do oględzin w dniach 11-25 kwietnia br. w godz. 7.30 - 15.30.
2.Klienci przed udaniem się na teren składowania drewna, celem oględzin, mogą
uzyskać niezbędne informacje i pomoc od miejscowego leśniczego (tel. 606 – 796 –
471)
3. Karta ofertowa umożliwiająca złożenie oferty dostępna będzie od dnia
11 kwietnia 2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa Kolumna, w kancelarii leśnictwa Dłutów
;
na
stronach
internetowych
Nadleśnictwa
Kolumna
(http://www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl/) oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Łodzi (http://www.lodz.lasy.gov.pl/)
§3
1. Uczestnik submisji - wraz ze złożeniem pisemnej oferty - uznaje bez zastrzeżeń
podane w niniejszym regulaminie warunki sprzedaży i zapłaty za zakupione drewno. W
zakresie nieuregulowanym regulaminem submisji obowiązują przepisy kodeksu
cywilnego jak również zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego z dnia
28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe (ZM.800.19.2018).
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2. Oferty zakupu należy składać wyłącznie w języku polskim wraz z podpisaną "Kartą
oferenta" oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób ją podpisujących do
reprezentowania firmy w zakresie zakupu surowca. W przypadku gdy z odpisu KRS
bądź zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie
wynika prawo do reprezentacji osoby podpisującej ofertę, należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
3. Oferty zakupu odnoszą się do wartości jednej partii loco miejsce składowania.
Oferowana cena netto bez podatku VAT winna być podana w pełnych złotych cyframi i
słownie. Naliczenie podatku VAT będzie zgodne z obowiązującymi w Polsce w dniu
sprzedaży przepisami dotyczącymi tego podatku.
§4
1. Oferty na wymienione w karcie partie, muszą wpłynąć w zamkniętych kopertach
do dnia 25 kwietnia 2019 r., do godz. 10:00, do Nadleśnictwa Kolumna ul. Leśników
Polskich 1 c 98 – 100 Łask. Na kopertach powinien być umieszczony wyraźny napis:
"Oferta na submisję drewna dębowego".
2. Oferta może być wycofana przez oferenta wyłącznie pisemnie. Odpowiednie pismo,
fax lub e-mail musi wpłynąć do dnia 25.04.2019 r. do godz.10.00.
3. Publiczne otwarcie ofert komisyjnie nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00
w siedzibie Nadleśnictwa Kolumna, ul. Leśników Polskich 1 c 98 – 100 Łask.
4. Odrzuceniu, bez rozpatrzenia podlegają oferty:
a. pochodzące od oferentów, którzy na dzień otwarcia ofert posiadają należności
przeterminowane nieobjęte kwotą zabezpieczenia wobec jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych na dzień 24.04.2019 r.;
b. złożone po terminie;
c. niespełniające wymogów formalnych.
5. Oferent może złożyć na daną partię tylko jedną ofertę. W innym przypadku wszystkie
oferty klienta zostaną odrzucone.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania partii z submisji w przypadku, gdy
najwyższa zaoferowana cena zakupu złożona na tą partię będzie niższa od wyceny tej
partii.
§5
1. Spośród ofert nieodrzuconych Komisja dokona wyboru ofert wg zasady najwyższej
oferowanej ceny netto za daną partię.
2. Informacja o uzyskanych cenach sprzedaży i nabywcach poszczególnych partii
zostanie podana publicznie w siedzibie Nadleśnictwa Kolumna bezpośrednio w dniu
25.04.2019 r. o godz. 13:00. Powyższa informacja zostanie również przesłana
oferentom pocztą elektroniczną najpóźniej w dniu 26.04.2019 r. Ponadto, informacja
o dokonanym przez nabywcę zakupie drewna zostanie do niego wysłana pocztą (listem
poleconym), najpóźniej w dniu 26.04.2019 r.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania partii z submisji bez podania
przyczyny.
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4. Zakłada się, że drewno na które złożona została oferta, było przedmiotem oględzin i
zostało przez nabywcę zaakceptowane. Późniejsze reklamacje dotyczące jakości
i stanu drewna nie będą uwzględniane. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu
rękojmi co do jakości i stanu drewna jest wyłączona.
§6
1. Z kontrahentami, którzy dokonają zakupu drewna na submisji, zostaną spisane
umowy w terminie do 6 maja 2019 r. W przypadku uchylania się Kupującego od spisania
umowy w powyższym terminie sprzedawca może odstąpić od umowy, składając
oświadczenie na piśmie do 9 maja 2019 r.
2. Dniem zawarcia umowy jest dzień rozstrzygnięcia submisji tj. 25.04.2019 r.
3. Faktury pro forma zostaną wystawione i wysłane nabywcom w terminie
do 9 maja 2019 r. Za zakupione drewno nabywcy dokonają zapłaty w terminie
7 dni. W przypadku nie uiszczenia zapłaty w powyższym terminie, sprzedawca
zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu. Odstąpienie ma formę pisemnego oświadczenia złożonego nabywcy w terminie
do dnia 17 maja 2019 r.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy sprzedawcy,
wskazany na fakturze pro-forma.
5. W przypadku przedpłat oraz zapłaty w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury ma
zastosowanie skonto w wysokości 1,0 %.
6. W przypadku przedpłat, odbiór drewna przez kupującego, możliwy jest dopiero
z chwilą zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym sprzedawcy. Załadunek
odbywa się staraniem i na koszt nabywcy. Ostateczny termin wywozu drewna określa
się na dzień 31 maja 2019 r. Po tym terminie Nadleśnictwo Kolumna nie ponosi
odpowiedzialności za zakupiony i nieodebrany surowiec drzewny oraz będzie naliczał
opłatę składową w wysokości 2 zł/m3 wartości netto za każdy rozpoczęty następny dzień
składowania.
8. Uszkodzenie lub zaginięcie nabytych partii z przyczyn niezależnych od sprzedawcy
zwalnia go od realizacji umowy w tej części, bez prawa żądania odszkodowania. O ile w
takim przypadku wpłata została już dokonana, sprzedawca zwróci kupującemu
należność uiszczoną za tą partię.
9. Wszelkie spory wynikłe z udziału oferenta w submisji, zawarcia i realizacji umowy
rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy według prawa
i procedury polskiej.
10. Integralną częścią regulaminu submisji są: wzór umowy sprzedaży (przedpłaty),
wzór umowy sprzedaży (odroczony termin płatności) , karta ofertowa z oświadczeniem
oferenta.
Adam Pewniak
Nadleśniczy
Nadleśnictwo Kolumna
/podpisano elektronicznie/
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