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OGŁOSZENIE
Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi zaprasza do wzięcia udziału w licytacji za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz linii telefonicznej.
Przedmiotem licytacji jest drewno iglaste (głównie świerkowe) pochodzące z cięć sanitarnych.
Do sprzedaży w formie licytacji przeznaczone jest drewno iglaste głównie świerkowe
wielkowymiarowe we wszystkich klasach jakości (głównie w klasach WC0 i WD), we wszystkich
klasach grubości oraz drewno iglaste średniowymiarowe klasy S2a, S2b, S2op o łącznej masie
4300 m3.
Podstawą określenia sortymentów drzewnych przeznaczonych do sprzedaży są:
- Zarządzenie Nr 118/02 Dyrektora BgPN w sprawie wprowadzenia norm na surowiec drzewny,
- Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora BgPN w sprawie wprowadzenia norm na drewno
średniowymiarowe.
Uczestnicy licytacji (osoby fizyczne lub firmy biorące udział w licytacji) w dalszej części wniosku
zwani są Kontrahentami.
Tabela 1. Przeznaczone do sprzedaży drewno w formie licytacji podzielone jest na następujące
pakiety.
Oznaczanie
Pakietu [nr]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sortymenty

Miąższość

drewno iglaste WA0,WB0,WC0,
WD
drewno iglaste WA0,WB0,WC0,
WD
drewno iglaste WA0,WB0,WC0,
WD
drewno iglaste WA0,WB0,WC0,
WD
drewno iglaste WA0,WB0,WC0,
WD
drewno iglaste WA0,WB0,WC0,
WD
drewno iglaste WA0,WB0,WC0,
WD
drewno iglaste WA0,WB0,WC0,
WD
drewno iglaste WA0,WB0,WC0,
WD
drewno iglaste S2a, S2b, S2op
drewno iglaste S2a, S2b, S2op
drewno iglaste S2a, S2b, S2op
drewno iglaste S2a, S2b, S2op

400 m3
400 m3
300 m3
300 m3
200 m3
200 m3
200 m3
150 m3
150 m3
400 m3
400 m3
300 m3
250 m3

14
15
16
17

drewno iglaste S2a, S2b, S2op
drewno iglaste S2a, S2b, S2op
drewno iglaste S2a, S2b, S2op
drewno iglaste S2a, S2b, S2op

250 m3
150 m3
150 m3
100 m3

Drewno jest pozyskiwane w ramach cięć interwencyjnych (sanitarnych) jako posusz, wiatrowały i
złomy.
Wylicytowane drewno będzie sukcesywnie wydawane ze składnic drewna BgPN w miesiącach:
od czerwca do grudnia 2020r.
Ilość w/w drewna jest szacunkowa i ze względów przyrodniczych może ulec zmianie.
Zasady przeprowadzenia licytacji:
1. Licytacja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz
rejestrowanej (nagrywanej) rozmowy telefonicznej.
2. Kontrahent biorący udział w licytacji zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia do wzięcia
udziału w licytacji na adres park@bgpn.pl w terminie do 08.06.2020 r. do godziny 1500. Po
tym terminie dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Tytuł zgłoszenia (wiadomości e-mail): „Licytacja III – 2020”. Zgłoszenie musi zawierać
następujące dane:
1) W treści e-mail należy wpisać pakiet/pakiety, którymi Kontrahent jest zainteresowany
(Tabela1.), podając nr pakietu oraz kwotę zwiększającą cenę wyjściową netto o
wartość minimum 10 zł zgodnie z poniższym wzorem.
Wzór złożenia oferty (treść e-mail):
Składam ofertę na zakup pakietu nr 1 zwiększając kwotę wyjściową o 10zł.
Składam ofertę na zakup pakietu nr 14 zwiększając kwotę wyjściową o 20zł.
2) Potwierdzenie wpłaty wadium.
3) Kopia wypełnionego i podpisanego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1).
4) Numer telefonu pod którym Kontrahent będzie dostępny w dniu licytacji tj.
09.06.2020 r. w godzinach od 900 do 1100.
5) Hasło na podstawie którego będzie weryfikowana tożsamość kontrahenta.
3. Na podstawie zgłoszenia wskazanego w pkt. 2 członkowie Komisji Licytacyjnej będą
kontaktować się z Kontrahentami weryfikując tożsamość za pomocą wskazanego przez
Kontrahenta hasła uprawniającego do wzięcia udziału w aukcji.
4. W przypadku gdy Komisja Licytacyjna wykaże więcej niż jednego Kontrahenta
ubiegającego się o ten sam pakiet wówczas członek Komisji Licytacyjnej skontaktuje się
telefonicznie z zainteresowanymi i poinformuje każdego z nich o najwyższej
zaproponowanej cenie. Kontrahenci biorący udział w licytacji będą mogli zaoferować
wówczas wyższą cenę. W chwili gdy nie będą zgłaszane wyższe oferty; kontrahent, który
złożył najwyższą ofertę zostanie poinformowany o nabyciu pakietu.
5. W przypadku jeżeli przynajmniej dwóch Kontrahentów podczas licytacji zaproponuje taką
samą kwotę podbicia i żaden z nich nie zgodzi się na zwiększenie zaproponowanej kwoty o
kolejne 10 zł, Komisja zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kolejnej minimalnej kwoty
podbicia.
6. W przypadku Kontrahenta, który w wyniku licytacji opisanej w pkt 4 nie nabył pakietu
może on nadal uczestniczyć w aukcji podając numer nielicytowanych dotychczas pakietów.
7. W przypadku braku konieczności przeprowadzenia licytacji telefonicznej Komisja
Licytacyjna po weryfikacji złożonych ofert poinformuje Kontrahentów o wylicytowanych
pakietach za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 09.06.2020 r.

8. Babiogórski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia
udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z
podanym przez Kontrahenta numerem telefonu.
9. Babiogórski Park Narodowy informuje, że rozmowy telefoniczne z Kontrahentami będą
rejestrowane i archiwizowane do czasu podpisania umowy na zakup drewna.
10. Organizator licytacji skontaktuje się z kontrahentem z nr telefonów 33 8775110 lub 33
8776702 lub 507 785 514.
11. Licytacja telefoniczna odbędzie się od godziny 900 do 1100 w dniu 09.06.2020 r.
12. Po zakończeniu licytacji Komisja Licytacyjna przekaże informację wszystkim Kontrahentom
którzy złożyli zgłoszenia o zakończeniu licytacji za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail).
13. Kryterium licytacji – kwota zwiększająca wyjściową cenę netto wyszczególnioną w pkt 20.
14. W licytacji dopuszcza się zgłaszanie tylko pełnych wartości w złotych o minimalnej kwocie
przebicia (postąpienia) 10,00 zł. Wzrost wartości licytowanego pakietu jest
wielokrotnością minimalnej kwoty postąpienia z zastrzeżeniem zapisów w punkcie nr 5.
15. Licytację poszczególnych pakietów uznaje się za zrealizowaną gdy cena netto 1m 3 danego
pakietu zostanie zwiększona w drodze licytacji o co najmniej 10,00 zł. Gdy warunek ten nie
zostanie spełniony pakiet uznaje się jako niezlicytowany i nie podlega sprzedaży w ramach
tej licytacji.
16. Zgłoszona kwota przebicia w trakcie licytacji zwiększa cenę netto za 1 m3 wszystkich
sortymentów w danym pakiecie.
17. Kontrahentom po zakończonej licytacji przysługuje prawo do zgłaszania protestów do
Dyrektora BgPN, dotyczących przeprowadzenia licytacji w terminie do 10.06.2020 r. do
godziny 1500 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: park@bgpn.pl.
18. W przypadku zgłoszenia protestu Kontrahentom przysługuje prawo do odsłuchania
nagrań telefonicznych z licytacji pakietu, w którym dany kontrahent brał udział, w terminie
do 16.06.2020 r.
19. Przy podpisaniu umowy na zakup drewna kontrahent zobowiązany jest dostarczyć
oryginał oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1.
20. Cena wyjściowa do licytacji za surowiec drzewny na składnicach wywozowych, wynosi
odpowiednio za 1m3.
Tabela 2
Klasa
Cena netto w zł
Lp. Sortyment
wymiarowa
za 1 m3
1
2
400,00
WA0
2
3
490,00
3
1
310,00
4
WB0
2
350,00
5
3
380,00
6
1
250,00
7
WC0
2
300,00
8
3
340,00
9
1
200,00
10
WD
2
230,00
11
3
260,00
12
a
140,00
13
S2
b
210,00
14
op
155,00
Warunki uczestnictwa w licytacji:
1. W licytacji mogą brać udział osoby pełnoletnie.

2. Osoby biorące udział w licytacji muszą mieć uregulowane zobowiązania finansowe w
stosunku do Babiogórskiego Parku Narodowego.
3. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00zł dla jednego
pakietu.
4. Osoby reprezentujące potencjalnych Kontrahentów muszą posiadać stosowne
upoważnienie, które należy przesłać wraz ze skanem załącznika nr 1 oraz znać hasło
kontrahenta.
5. Osoby biorące udział w licytacji muszą zarejestrować się u komisji licytacyjnej przed
rozpoczęciem licytacji zgodnie z „Zasadami przeprowadzenia licytacji” pkt. 2.
Informacja na temat wadium:
1. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Babiogórskiego Parku Narodowego tj. BGK
O/Kraków nr 81113011500012125278200001 Tytuł płatności „Licytacja drewna III 2020” najpóźniej do dnia 09.06.2020 r. przed procedurą rejestracji (godzina 1400).
2. Wadium kontrahentów, którzy wylicytowali pakiety drewna zostanie zwrócone po
wpłacie zabezpieczenia umowy i jej podpisaniu.
3. Wadium kontrahentów, którzy nie wylicytowali drewna zostanie im zwrócone przelewem
po zakończeniu licytacji w kolejnym dniu roboczym jeżeli nie wniosą oni protestu co do
przeprowadzonej licytacji. W przypadku zgłoszenia protestu wadium zostanie zwrócone
po jego rozpatrzeniu.
4. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy z winy Kontrahenta, wpłacone wadium
przepada na rzecz Babiogórskiego Parku Narodowego, a uczestnik licytacji traci wszelkie
prawa do nabycia drewna wynikające z przeprowadzonej licytacji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników licytacji ustnej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej
„RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Babiogórski Park Narodowy z siedzibą
w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403; NIP 552-171-36-27, Regon 122462192.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@bgpn.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora, z dopiskiem „Inspektor ODO”.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie 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;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze;
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- przeprowadzenia aukcji drewna;
- jeśli dojdzie do złożenia wiążącej oferty, to do zawarcia i realizacji umowy
kupna/sprzedaży oraz wystawienia faktury zgodnie z art. 106e ust.1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług;
- archiwalnych oraz dochodzenia praw lub roszczeń, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym świadczącym
dla administratora usługi finansowo-księgowe,
informatyczne
i prawnicze oraz
wykonawcom usług pocztowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, a w przypadku zawarcia
umowy i wystawienia faktury - 10 lat. Nagrania rozmów będą przechowywane do czasu
zawarcia wszystkich umów kupna/sprzedaży lub zakończenia dochodzenia praw lub
roszczeń, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem; prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; na warunkach
RODO.
8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z
naruszeniem RODO.
9. Podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy i wystawienia faktury jest obowiązkiem
wynikającym z przepisów prawa, podanie danych wykraczających poza ten zakres jest
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w licytacji ustnej. Brak zgody na nagrywanie
rozmowy telefonicznej uniemożliwia wzięcie udziału w aukcji drewna
Zainteresowanych zakupem surowca drzewnego prosimy o zgłoszenie udziału w licytacji za
pośrednictwem poczty elektronicznej park@bgpn.pl zgodnie z przedstawionymi powyżej
„Zasadami przeprowadzenia licytacji” pkt. 2.
Termin zgłoszenia do 08.06.2020r do godziny 1500
Termin licytacji zgodnie z „Zasadami przeprowadzenia licytacji” w dniu 09.06.2020 r.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat licytacji oraz surowca drzewnego będącego
przedmiotem sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej BgPN, pod nr telefonu
33/8775110 w. 20 lub 881950268 od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 oraz za
pośrednictwem e-mail dchochol@bgpn.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tomasz
Pasierbek

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Pasierbek
Data: 2020.06.01
14:56:01 +02'00'

Zał. 1
Oświadczenie
przystępującego do licytacji
…………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko (nazwa firmy) osoby przystępującej do licytacji)

…………………………………………………………….……………………………….
(adres zamieszkania/siedziby firmy, telefon, e-mail)

……………………………………………………………………………………………..
(NIP, REGON)

……………………………………………………………………………………………..
(PESEL osoby licytującej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(HASŁO weryfikujące tożsamość osoby uprawnionej do wzięcia udziału w licytacji)

Oświadczam, że:
1. Jestem osobą pełnoletnią.
2. Mam* (w/w firma ma)* uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do Babiogórskiego Parku
Narodowego z siedzibą w Zawoi.
3. Wpłaciłem* (w/w firma wpłaciła)* wadium na ……….. pakiet/y o łącznej wartości ……………..zł.
(liczba pakietów)

4. Posiadam upoważnienie do reprezentowania
………………………………………………………………………………………………,
(Osoba nazwa firmy reprezentowana przez licytującego)

którego kopie potwierdzoną przez kontrahenta za zgodność z oryginałem załączam do niniejszego
oświadczenia.
5. Wyrażam* (Nie wyrażam)* zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Babiogórski Park Narodowy
z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403 zawartych oświadczeniu, w tym dołączonych upoważnieniach.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie. Zostałem/am poinformowany/a
o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania, a także prawie
do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach
i na warunkach określonych w RODO. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednakże, wycofanie zgody wywołuje brak
możliwości udziału w licytacji drewna.
6. Zapoznałem/am się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu oraz ze wzorem umowy i nie wnoszę zastrzeżeń
*- niepotrzebne skreślić

……………………………………………….
(data podpis kontrahenta lub osoby go reprezentującej)

