Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2021
Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 02.03.2021 r.
w sprawie obrotu gospodarczego surowcem własnego pochodzenia.
Regulamin przetargowej sprzedaży surowca
w Biebrzańskim Parku Narodowym
I.

Postanowienia ogólne
1. Na podstawie Zarządzenia nr 10/2021 Dyrektora BbPN z dnia 02.03.2021 r. w sprawie
obrotu gospodarczego surowca własnego pochodzenia kierownik Ośrodka Wdrażania
Działań Ochronnych organizuje przetargową sprzedaż surowca.
2. Przedmiotem przetargu jest drewno pozyskane i zerwane określonych sortymentów
i gatunków, biomasa w belach na powierzchni, biomasa w belach zwieziona, biomasa
skoszona i niezebrana na powierzchni.
3. Kierownik Ośrodka Wdrażania Działań Ochronnych przygotowuje pisemną informację
dla nabywców surowca.

II. Ustalenia szczegółowe
1. Przetargowa sprzedaż surowca może być organizowana w formie przetargu
nieograniczonego:
a. ustnego - w drodze licytacji publicznej,
b. ofertowego - w formie pisemnej oferty.
2. Zawiadomienie o przetargu podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie
obwieszczenia w widocznym miejscu w biurze dyrekcji Biebrzańskiego Parku
Narodowego lub innych miejscach publicznych oraz na stronie internetowej Parku.
3. W informacji o przetargu Biebrzański Park Narodowy podaje:
a. termin i miejsce przeprowadzenia przetargu,
b. sposób składania ofert,
c. formę przetargu,
d. oferowaną do sprzedaży masę drewna wg rodzajów i sortymentów lub
biomasy,
e. cenę wywoławczą (w przypadku licytacji), ustaloną przez dyrektora BbPN
w oparciu o sytuację na lokalnym rynku,
f.

wymagany termin składania ofert (w przypadku przetargu ofertowego),

g. treść ofert (nazwę nabywcy, jego pełny adres, numer statystyczny, REGON,
masę surowca, którą zamierza nabyć wg gatunków i sortymentów, oferowaną
cenę i warunki płatności,
h. wzór umowy.
4. W przypadku przetargu ofertowego w formie pisemnej wyboru ofert dokonuje się
wg ustalonych kryteriów (proponowana cena, wywiązywanie się z umów,
długotrwałość współpracy, wielkość zakupu, terminy płatności), z zastrzeżeniem
prawa swobodnego wyboru oferty zakupu.
5. W celu przeprowadzenia przetargu powoływana jest przez dyrektora BbPN komisja
przetargowa.
6. Czynności przetargowe obejmują:
A. przetarg w formie licytacji publicznej:
a. sprawdzenie listy obecności i wpłaconego wadium,
b. wykluczenia z przetargu podmiotów, które zalegają z płatnościami w stosunku
do BbPN lub nie wywiązały się z umów w latach poprzednich,
c. otwarcie przetargu i przedstawienie oferty oraz podanie ceny wywoławczej,
d. podanie postąpienia (stawki przebicia), która nie może wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej,
e. przeprowadzenie licytacji (zachowując przerwy pomiędzy ogłoszeniem 1 i 2
oraz 2 i 3),
f.

po ustaniu postąpień, po trzecim ogłoszeniu, prowadzący zamyka przetarg
i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę,

g. sporządzenie protokołu.
B. Przetarg ofertowy w formie pisemnej:
a. przyjęcie złożonych ofert,
b. publiczne otwarcie ofert,
c. wykluczenie z przetargu podmiotów, które zalegają z płatnościami w stosunku
do BbPN, nie wywiązały się z umów w latach poprzednich, nie spełniają
wymogów formalnych,
d. ocenę ofert i wyłonienie ofert najkorzystniejszych,
e. sporządzenie protokołu.
7. Protokół komisji przetargowej powinien zawierać:
a. datę sporządzenia,
b. skład komisji przetargowej,
c. wykaz podmiotów przystępujących do przetargu,
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d. wykaz podmiotów wykluczonych z przetargu,
e. wysokość cen wywoławczych (w przypadku licytacji),
f.

wysokość cen uzyskanych w licytacji lub oferowanych w przetargu ofertowym,

g. wnioski i oświadczenia nabywców,
h. uwagi sprzedawcy,
i.

podpisy członków komisji przetargowej.

8. Przystąpienie do przetargu tylko jednego nabywcy wystarcza do odbycia przetargu.
9. W oparciu o sporządzony protokół z przetargu podpisuje się umowę kupna-sprzedaży.
10. Przetarg może być unieważniony:
a. w przypadku, gdy uczestnicy przetargu w sposób jednoznaczny działają
na szkodę BbPN uniemożliwiając przeprowadzenie przetargu wg ww. zasad,
b. z innych nieprzewidzianych ważnych przyczyn.
11. Wyniki przetargu powinny być podane jego uczestnikom do wiadomości (wywieszone
na tablicy ogłoszeń).
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