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Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 12.05.2011 r. z jednostkami organizacyjnymi Lasów
Pa stwowych umów na dostawy surowca w II półroczu 2011 r.
Umowy, na ogóln kwot 16.776 tys. zł netto, podpisane zostały z nast puj cymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów
Pa stwowych (RDLP):
- z RDLP w Szczecinku - na kwot 12.486 tys. zł netto,
- z RDLP Szczecin - na kwot 1.312 tys. zł netto,
- z RDLP Piła - na kwot 2.978 tys. zł netto.
Wszystkie umowy reguluj ogólne zasady kupna drewna przez Spółk z podziałem na nadle nictwa wchodz ce w
skład poszczególnych RDLP. Umowy zawieraj zapisy dotycz ce kar umownych, których wysoko nie przekracza
jednak 5% warto ci umowy. Umowy nie zawieraj zapisów, e zapłata kar umownych wył cza uprawnienia do
dochodzenia roszcze odszkodowawczych przekraczaj cych wysoko tych kar. Podpisanie powy szych umów
jest efektem zako czenia I fazy ofertowania. W najbli szej przyszło ci spodziewamy si zawarcia kolejnych umów
w perspektywie zako czenia II etapu składania ofert zakupu surowca drzewnego na drugie półrocze 2011 r.
Kryterium umowy znacz cej jest przekroczenie progu warto ci 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w
ci gu 12 miesi cy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
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