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ZO.534.12.2018 
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 12/2018  

o sprzedaży drewna w PNGS  

z dnia 10 grudnia 2018 r. 

 

 

Przedmiot i zasady licytacji. 

 

 

Licytacja ustna w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 9:00 w Sali nr 6 w siedzibie dyrekcji 

Parku Narodowego Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa- Zdrój. 

 

 

1. Przedmiot licytacji: 

Nazwa 
pakietu 

Sortyment Gatunek 
Masa 
w m3 

Opis surowca 
Termin 

realizacji 
umowy 

Miejsce realizacji umowy 

A W Md 43 dłużyca 21.12.2018 r. cały Park 

B W Św 100 dłużyca 21.12.2018 r. 
Obwód Ochronny 
Czerwona Woda 

C W 
Św -98m3, 

So-8m3 
106 dłużyca 21.12.2018 r. cały Park 

D W Św 60 kłoda 6,2 m 
21.12.2018 r. Obwód Ochronny 

Bukowina 

E S4 iglaste 100 1,2 m 
21.12.2018 r. Obwód Ochronny 

Bukowina 

F S4 iglaste 100 1,2 m 
21.12.2018 r. 

cały Park 

G S2 
Św-90m3, 

Brz-3,65m3 
94 1,2 m 

21.12.2018 r. 
cały Park 

 

2. Dla drewna wielkowymiarowego modrzewiowego, pakiet A, licytowana będzie cena netto dla 

WC01, ceny pozostałych klas jakościowo-wymiarowych, będą wyliczane zgodnie ze 

współczynnikami cen stanowiącymi załącznik nr 2 do Ogłoszenia nr 12/2018. Dla pozostałych 

pakietów B- G licytowana będzie średnia cena netto dla 1 m3 surowca. 
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3. Kryterium wyboru – najwyższa cena. 

4. Pakiet drewna niesprzedany w trakcie licytacji, powiększy pulę drewna przeznaczonego do 

sprzedaży detalicznej lub może zostać wystawiony do ponownej sprzedaży w okresie późniejszym. 

5. Firmy posiadające nieuregulowane zobowiązania finansowe lub które nie wywiązały się  

z wcześniejszych umów, w stosunku do PNGS, nie zostaną dopuszczone do licytacji. 

6. Podmioty biorące udział pierwszy raz w licytacji (kupnie drewna), zobowiązane są posiadać 

dokumenty rejestrowe i odpis NIP lub REGON. 

7. Wydanie drewna dla Kupującego nastąpi w oparciu o kwity wywozowe, sporządzane przez 

pracowników terenowych danego Obwodu Ochronnego, wskazanego przez Sprzedającego, 

w dniu wywozu drewna z terenu PNGS. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kary umownej, określonej w umowie sprzedaży drewna 

w wysokości 10% wartości umowy, do zapłaty której zobowiązana będzie strona ponosząca winę 

za wypowiedzenie umowy. 

9. W przypadku zalegania z odbiorem drewna przez Kupującego ponad termin ustalony w umowie, 

Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości nieodebranego drewna, 

za każdy dzień składowania drewna na terenie Parku. Kara umowna będzie naliczana do ostatniej 

faktury z umowy. 


