
    Krynica-Zdrój dn. 20 stycznia 2022 r. 

 

KOMISJA KONKURSOWA LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO W 

KRYNICY-ZDROJU 

na podstawie zasad sprzedaży drewna w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym  

w Krynicy-Zdroju w roku 2022, wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 2/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. ogłasza konkurs ofert na 

sprzedaż drewna w pierwszym półroczu 2022 r. 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno: 

 

▪ wielkowymiarowe jodła, daglezja WC0, WD w ilości - 7300 m3 

▪ wielkowymiarowe świerk WC0, WD w ilości - 3000 m3 

▪ wielkowymiarowe sosna WC0, WD w ilości - 1100 m3 

▪ wielkowymiarowe modrzew WC0, WD w ilości - 500 m3 

▪ wielkowymiarowe buk WC0, WD w ilości - 1700 m3 

▪ wielkowymiarowe pozostałe liściaste WC0, WD w ilości - 100 m3 

▪ pozaklasowe buk WDP w ilości - 1000 m3 

▪ pozaklasowe pozostałe liściaste WDP w ilości - 50 m3 

▪ średniowymiarowe iglaste S2b w ilości - 2500 m3 

 

2. Ceny wyjściowe drewna określone zostały w cenniku cen minimalnych netto na  

I półrocze 2022 r. znajdującym się w Zarządzeniu Rektora nr 2/2022 (załącznik nr 6 ww. 

Zarządzenia). 

3. Ofertę na zakup drewna należy przygotować zgodnie z wzorem formularza oferty znajdującym 

się w Zarządzeniu Rektora nr 2/2022 (załącznik nr. 3 ww. Zarządzenia). 

4. Podpisaną ofertę należy złożyć na adres Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdrój, ul. 

Ludowa 10, 33-380 Krynica-Zdrój w sekretariacie w terminie do dnia: 27 stycznia 2022 r. do 

godziny 9:00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy-Zdrój, ul. Ludowa 10, 

33-380 Krynica-Zdrój dnia: 27 stycznia 2022 r. o godzinie 9:30. 

6. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze odbiorców drewna, odbiorcom zostanie zaproponowana 

umowa kupna-sprzedaży drewna zgodnie z Zarządzeniem Rektora  

nr 2/2022 (załącznik nr 5 ww. Zarządzenia). 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

nr 2/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.  


