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Regulamin wybierania dostawców usług 

poligraficznych poprzez system internetowy 
www.aukcje.wsip.com.pl 
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1. Definicje 
 

Strona internetowa - strona www.aukcje.wsip.com.pl, na której znajduje się system 
przetargowy Wydawnictw 
System – informatyczny system przetargowy Wydawnictw umieszczony na Stronie 
internetowej. Szczegółowy opis sposobu korzystania z Systemu został zawarty w 
dokumencie zatytułowanym „System internetowy www.aukcje.wsip.com.pl – opis”, 
dołączonym do niniejszego Regulaminu jako załącznik nr 1. 
Uczestnik – Drukarnia lub inny podmiot, która moŜe uczestniczyć w aukcji 
 . 
Przedmiot aukcji – wykonanie publikacji, która została wystawiona do aukcji, 
oznaczona unikalnym numerem aukcji 
Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin wybierania dostawców usług poligraficznych  
 
Sformułowania uŜyte z wielkiej litery nie zdefiniowane powyŜej będą posiadały 
znaczenie wynikające z definicji zawartej w Umowie Ramowej nr [●]/2006. 

 
 
2. Zasady ogólne 
 

1. Celem funkcjonowania Systemu jest zapewnienie moŜliwości wyboru przez 
Wydawnictwa Uczestnika, który będzie mógł wykonać Przedmiot aukcji po najniŜszej 
zaoferowanej cenie pod warunkiem uzgodnienia wszystkich istotnych parametrów 
Zamówienia, a w szczególności terminów realizacji.  

2. Wszelkie informacje dotyczące Przedmiotu aukcji, a szczególnie takie jak przedmiot, 
parametry techniczne oraz terminy, zawarte będą na Stronie internetowej Systemu. 

3. KaŜdy Uczestnik moŜe złoŜyć dowolną ilość ofert podczas trwania Aukcji. 
4. Uczestnik, który nie jest w stanie dotrzymać terminów realizacji zlecenia nie moŜe brać 

udziału w aukcji. 
5. Zaoferowanie najniŜszej ceny nie oznacza uzyskania Zamówienia Wstępnego ani 

Zamówienia lecz stanowi podstawę do dalszych szczegółowych uzgodnień 
zmierzających do udzielenia Zamówienia. 

6. Wydawnictwa zastrzegają sobie prawo odmowy udzielenia Zamówienia Uczestnikowi, 
który zaoferował najniŜszą cenę bez podania przyczyny.  

7. Uczestnik dostarczy Wydawnictwu adres e-mailowy, na który będzie przesyłana 
korespondencja dotycząca Aukcji. 

8. Uczestnik wskaŜe osobę spośród własnych pracowników, która będzie odpowiedzialna 
za kontakt Uczestnika z pracownikami Wydawnictwa prowadzącymi aukcje. 

9. Wydawnictwa zastrzegają sobie prawo uniewaŜnienia wyników Aukcji bezpośrednio po 
jej zakończeniu oraz zamknięcia Aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 
 
3. Logowanie do systemu 
 

1. Uczestnik otrzyma od Wydawnictw identyfikator oraz hasło, które umoŜliwi mu 
logowanie do systemu. Identyfikator oraz hasło nie moŜe być samodzielnie zmienione 
przez Uczestnika. Zmiany takiej moŜe dokonać jedynie Wydawnictwo na wniosek 
Uczestnika bądź w dowolnym momencie gdy uzna to za konieczne. 

2. Identyfikator oraz hasło nie moŜe być udostępniane osobom trzecim nie mającym 
związku z prowadzeniem Aukcji zarówno wewnątrz firmy Uczestnika jak i poza nią. 

3. Informacje przesyłane do Systemu będą traktowane jako oficjalne stanowisko 
Uczestnika (oświadczenie woli) bez względu na osobę, która te informację przesyła. 

4. Lista osób, którym zostanie udostępniony identyfikator oraz hasło i które będą 
uczestniczyć w Aukcji w imieniu Uczestnika stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
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Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wydawnictwa o zmianie osób 
wskazanych w załączniku 2 oraz dołoŜyć wszelkich starań aby identyfikator oraz hasło 
były niedostępne dla osób nie wymienionych w załączniku 2.  

5. Jeden identyfikator umoŜliwia zalogowanie kilku osób przez co Aukcje mogą być 
prowadzona na kilku komputerach Uczestnika oraz w róŜnych lokalizacjach. 

6. Wszystkie logowania do Systemu oraz wykonane działania są zapisywane oraz 
monitorowane przez Wydawnictwa. 

 
 
4. Prowadzenie aukcji 
 

1. Aukcja zostaje rozpoczęta przez Wydawnictwa. Przy rozpoczęciu Aukcji Wydawnictwa 
określą grupę Uczestników, którzy mogą w niej uczestniczyć. Aukcja trwa do dnia, 
godziny, minuty oraz sekundy wskazanej jako czas zakończenia Aukcji. Jako czas 
obowiązujący podczas trwania Aukcji traktowany jest czas systemowy serwera 
wyświetlany na Stronie internetowej. W przypadku, gdy oferta zostanie złoŜona w 
ostatnich 2 minutach trwania Aukcji, zostanie ona automatycznie przedłuŜona o 2 
minuty od momentu złoŜenia ostatniej oferty. Proces ten moŜe powtarzać się 
wielokrotnie (aŜ do momentu, gdy Ŝaden Uczestnik nie złoŜy oferty w przeciągu 
ostatnich dwóch minut trwania Aukcji). 

2. Wydawnictwa zastrzegają sobie prawo dowolnego wyboru uczestników Aukcji.  
3. Wydawnictwa mogą powiadomić Uczestników drogą e-mailową, oraz w kaŜdy inny 

sposób, o rozpoczęciu Aukcji. 
4. Aukcje prowadzone będą według parametrów określonych w Systemie. W przypadku 

konieczności zmiany parametrów Przedmiotu aukcji w trakcie trwania Aukcji, zostanie 
ona odwołana, a w jej miejsce zostaje uruchomiona nowa Aukcja według 
skorygowanych parametrów. 

5. W przypadku zmiany parametrów Przedmiotu aukcji po jej zakończeniu zmiana ceny 
nastąpi w drodze indywidualnych negocjacji Wydawnictw z wybranym poprzez System 
Uczestnikiem. W przypadku niepowodzenia negocjacji Wydawnictwa uruchomią nową 
Aukcję według zmienionych parametrów informując o tym wybranych Uczestników. 

6. Składanie ofert odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego pola w formularzu 
umieszczonym na Stronie internetowej. Oferta złoŜona w toku Aukcji jest wiąŜąca dla 
Uczestnika do czasu jej przebicia przez ofertę innego Uczestnika.  

7. Oferty naleŜy składać poprzez zaoferowanie jednostkowej ceny na wykonanie 
Przedmiotu aukcji. Cena wykonania powinna zawierać wartość usługi oraz wszystkich 
materiałów netto wynikających z technologii druku. ZłoŜona oferta cenowa jest 
traktowana jako całkowity koszt wykonania Przedmiotu aukcji i jeŜeli parametry 
techniczne nie ulegną zmianie nie moŜe ona być zmieniona. 

8. Składane oferty powinny być zaokrąglone do 1 grosza. Minimalna wartość o jaką moŜna 
obniŜyć ofertę w stosunku do wartości innej oferty to 1 grosz chyba, Ŝe Wydawnictwa 
określą w Systemie inaczej. 

9. Podczas składania pierwszej oferty Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia pola 
formularza dotyczącego wartość materiałów produkcyjnych oraz formatów papierów, 
które będą uŜyte do produkcji. Wartość tych materiałów powinna być wyliczona w 
wartościach netto przy zastosowaniu zdefiniowanych formatów papieru. 

10. W przypadku dostarczenia materiałów do produkcji (papier, karton, inne elementy) 
przez Wydawnictwa ich wartość powinna zostać wyliczona na podstawie cen zakupu 
materiałów ustalonych przez Wydawnictwa. 

11. JeŜeli od momentu rozpoczęcia Aukcji do momentu zlecenia produkcji nastąpi zmiana 
cen materiałów kupowanych przez Wydawnictwa lub w jego imieniu, zmiany te zostaną 
uwzględnione w treści Zamówienia. 

12. W przypadku błędu w złoŜonej ofercie Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego 
poinformowania Wydawnictw o tym fakcie i zablokowanie aukcji poprzez wpisanie 
wartości 0,01. 



 
 

 

4 

4 

13. Wydawnictwa zastrzegają sobie prawo odwołania ogłoszonej Aukcji lub zmiany jej 
warunków. 

 
 
 

5. Reklamacje 
 

1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu aukcji naleŜy zgłaszać w terminie 3 dni od 
jej zakończenia w formie pisemnej na numer faksu Wydawnictw lub e-mailem na adres 
tomasz.cwik@alfalogis.pl lub urszula.grzegorska@alfalogis.pl 

2. Reklamacje złoŜone po terminie 3 dni od daty zakończenia Aukcji nie będą 
rozpatrywane. 

3. Wydawnictwa nie odpowiadają za problemy lub utrudnienia z uczestnictwem w Aukcji 
powstałe na łączach internetowych. 
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System internetowy 
„www.aukcje.wsip.com.pl” – opis  
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Wprowadzenie 
 
Internetowy System Przetargowy Wydawnictw jest dynamiczną stroną internetową, poprzez 
którą drukarnie składają oferty cenowe na licytowane produkty. System przetargowy znajduje 
się pod adresem: http://www.aukcje.wsip.com.pl.  
 
Interaktywność Systemu 
System jest oparty o technologię publikowania dynamicznych stron www. System nie jest w 
pełni interaktywny. Oznacza to, Ŝe to co Państwo widzą na swoich ekranach to sytuacja, która 
miała miejsce w momencie pobrania informacji z serwera. Jeśli od momentu wczytania strony 
minął dłuŜszy okres czasu moŜe się zdarzyć, Ŝe to co Uczestnik widzi jest juŜ nieaktualne. 
Wyświetlane informacje nie zostaną automatycznie zaktualizowane np. gdy inny Uczestnik 
złoŜy korzystniejszą ofertę.  
 
Aby zobaczyć aktualną sytuację naleŜy odświeŜyć stronę poprzez kliknięcie przyciskiem 
„odświeŜ” lub klawiszem F5 (MS Internet Explorer). System zawsze publikuje datę generacji 
strony internetowej – jest ona wyświetlona w prawym górnym rogu. Data publikacji jest 
równieŜ systemowym czasem serwera, według którego funkcjonuje System. Według tego 
czasu następuje rozpoczęcie oraz zakończenie Aukcji, dlatego teŜ uczestnicząc w Aukcji naleŜy 
zawsze brać pod uwagę czas serwera aukcyjnego a nie czas własnego komputera czy teŜ czas 
rzeczywisty. 
 
Obsługa sytemu 
 
System przetargowy 

Logowanie 

Wejście do systemu poprzedzone jest logowaniem. Login oraz hasło zostanie przekazane 
Uczestnikom przed uruchomieniem Aukcji. Loginu oraz hasła nie moŜna zmienić samodzielnie. 
Zmiana moŜe zostać dokonana jedynie przez Wydawnictwa. W przypadku konieczności/chęci 
dokonania zmiany hasła proszę skontaktować się z pracownikiem Wydawnictw. Na jeden 
„login” moŜe być zalogowanych kilku UŜytkowników co umoŜliwi prowadzenie Aukcji przez kilka 
osób na kilku komputerach. 
 
Po zalogowaniu wyświetlone zostanie główne okno programu wraz z informacją o aukcjach, w 
których Uczestnicy mogą wziąć udział. Lista zawiera jedynie podstawowe informacje dotyczące 
Przedmiotu aukcji takie jak: numer Aukcji, numer publikacji, tytuł, nakład, czas pozostały do 
zakończenia Aukcji, datę zakończenia oraz aktualną cenę. Aby obejrzeć szczegółowe parametry 
techniczne naleŜy kliknąć tytuł wybranej publikacji. MoŜna równieŜ otworzyć oraz wydrukować 
dokument pdf zawierający wszystkie parametry techniczne oferowanych publikacji.  
 

Nawigacja w spisie Aukcji 

Aby ułatwić nawigację wśród dostępnych Aukcji UŜytkownicy mają do wyboru 4 typy widoków: 
• Aukcje trwające – wyświetla wszystkie trwające Aukcje, w których mogą Państwo 

uczestniczyć; 
• Wybrane Aukcje – wyświetla tylko te aukcje, które zostaną przez Uczestników 

oznaczone. Aby tego dokonać naleŜy w widoku „Aukcje trwające” odznaczyć pole 
wyboru znajdujące się tuŜ przed numerem Aukcji a następnie potwierdzić dokonanie 
zmiany za pomocą przycisku „Dodaj”. RównieŜ odznaczenie wybranych Aukcji wymaga 
potwierdzenia przyciskiem „Dodaj”; 

• Aukcje zakończone – Aukcje, które zostały juŜ zakończone; 
• Twoje wygrane aukcje – Aukcje, w których Państwa cena okazała się najlepsza a tytuł 

zostanie zlecony do wykonania w Państwa drukarni. 
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Składanie ofert 

Składanie ofert odbywa się w oknie formularza, który zostanie wyświetlony po kliknięciu tytułu 
publikacji. Podczas składania pierwszej oferty system zapyta o wartość materiałów jaką 
stanowić będzie oferowana przez Państwa cena. Wartość tę naleŜy podać jedynie raz.  
 
Podczas składnia pierwszych ofert zostaną Państwo równieŜ poproszeni o zdefiniowanie 
parametrów papierów. Oto lista wprowadzanych parametrów: 

• rodzaj papieru – papier arkuszowy lub rolowy 
• format x papieru na wkład 
• format y papieru na wkład (w przypadku papieru w rolach odcięcie, przy którym została 

wykonana kalkulacja kosztów materiałów) 
• format x okładki 
• format y okładki 
• format x wkładki 
• format y wkładki 
• uwagi – ewentualne uwagi dotyczące wprowadzonych parametrów, prowadzonej aukcji, 

a w przypadku większej liczby wkładek lub innych materiałów niezbędnych do realizacji 
zlecenia – informacje o nich (formaty) 

• wartość oferty – jednostkowa wartość oferty uwzględniająca wartość usługi oraz 
materiałów wg zdefiniowanych parametrów 

 
W przypadku braku elementów dla wymaganych pół (np nie występuje wkładka) naleŜy 
wpisywać wartość 0. 
 
W następnym kroku naleŜy podać proponowaną przez Państwa cenę za wykonanie Przedmiotu 
aukcji. NaleŜy wprowadzać ceny jednostkowe uwzględniające zarówno cenę usługi oraz 
wszystkich niezbędnych materiałów dostarczonych zarówno przez Wydawnictwa jak i 
Drukarnię. 
 
Po wprowadzeniu danych system automatycznie przekieruje UŜytkownika  do spisu Aukcji oraz 
uwzględni zaoferowaną cenę. W przypadku gdy będzie ona najniŜsza, licytowana publikacja 
zostanie oznaczona kolorem czerwonym. 
 
Aukcja trwa do dnia, godziny, minuty oraz sekundy wskazanej jako czas zakończenia aukcji. W 
tym czasie UŜytkownicy mogą składać oferty.  
 
Uwaga ! 
W przypadku gdy oferta zostanie złoŜona w ostatnich 2 minutach trwania Aukcji, zostaje ona 
automatycznie przedłuŜona o 2 minuty od momentu złoŜenia ostatniej oferty. Proces ten moŜe 
powtarzać się wielokrotnie (aŜ do momentu, gdy Ŝaden Uczestnik nie złoŜy oferty w przeciągu 
ostatnich dwóch minut trwania Aukcji). 
 
 
 
 
 
 
  


