
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 końca dnia 30.03.2021 r. Po tym 

terminie dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

Tytuł zgłoszenia (wiadomości e-mail): „Licytacja I – 2021”.  

Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:  

2.1. W treści e-mail należy wpisać pakiet/pakiety, którymi Kontrahent jest zainteresowany – zgodnie 

z tabelą zawartą w ogłoszeniu z dnia 09.03.2021 r., podając nr pakietu oraz kwotę zwiększającą 

cenę wyjściową netto o wartość minimum 10,00 zł zgodnie z poniższym wzorem. Wzór 

złożenia oferty (treść e-mail):  

Składam ofertę na zakup pakietu nr 1 zwiększając kwotę wyjściową o 10,00 zł.  

Składam ofertę na zakup pakietu nr 14 zwiększając kwotę wyjściową o 20,00 zł.  

2.2. Potwierdzenie wpłaty wadium.  

2.3. Kopia wypełnionego i podpisanego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 ogłoszenia z 

dnia 09.03.2021 r.).  

2.4. Numer telefonu pod którym Kontrahent będzie dostępny w dniu licytacji tj. 31.03.2021 r. w 

godzinach od 10:00 do 12:30.  

2.5. Hasło na podstawie którego będzie weryfikowana tożsamość kontrahenta.  

3. Na podstawie zgłoszenia przesłanego drogą e-mail członkowie Komisji Licytacyjnej będą 

kontaktować się z Kontrahentami weryfikując tożsamość za pomocą wskazanego przez 

Kontrahenta hasła uprawniającego do wzięcia udziału w licytacji.  

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 

10,00 zł, Komisja zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kolejnej minimalnej kwoty podbicia. 

Gdy mimo obniżenia kwoty podbicia żaden z kontrahentów nie zwiększy wartości pakietu 

przedmiotowy pakiet zostanie przydzielony kontrahentowi, który pierwszy złożył ofertę za 

pośrednictwem e-mail.   

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 31.03.2021 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 10:00 do 12:30 w dniu 31.03.2021 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 ogłoszeniu z 

dnia 09.03.2021r.  

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 1 m3
 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 01.04.2021 r. do godziny 

15:00 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 

zakończenia postępowania związanego z protestem.  

19. Przy podpisaniu umowy na zakup drewna kontrahent zobowiązany jest dostarczyć oryginał 

oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1.  
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