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2. Wstęp
Dokument ten zawiera instrukcję postępowania i funkcji dostępnych przy korzystaniu
z Platformy Aukcyjnej Marketplanet.
Widok konsoli oferenta w trakcie aukcji moŜe róŜnić się od przykładowych ilustracji
niniejszego podręcznika w zaleŜności od modelu aukcji i opcji widoczności wybranych
przez Organizatora oraz aktualnego stanu prawnego dotyczącego licytacji elektronicznych.

3. Logowanie do Platformy
Aby zalogować się do Paatformy naleŜy przejść na poniŜszą stronę internetową:
https://aukcjemp.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=login

W celu wzięcia udziału w aukcji elektronicznej zaproszony Oferent powinien zalogować się
do systemu za pomocą swojego loginu (toŜsamego z e-mailem) oraz hasła. Login wraz
z hasłem Oferent dostanie drogą e-mailową w momencie opublikowania pierwsze aukcji,
w której będzie uczestniczył na Platformie Marketplanet.
JeŜeli Oferent loguje się po raz pierwszy, system poprosi o zmianę hasła tymczasowego
na hasło docelowe. Po zmianie hasła system automatycznie wyloguje Oferenta, naleŜy
więc zalogować się ponownie z uŜyciem nowego (docelowego) hasła.

Rysunek 1. Ekran logowania
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4. Czynności przygotowawcze do udziału w aukcjach
W celu wzięcia udziału w aukcji, Oferent powinien wybrać sekcję „Aukcje”, a następnie
odnośnik „Lista aukcji”.

Rysunek 2. Menu główne

Po wyborze „Listy aukcji” Oferent ma moŜliwość podglądu przyszłych, otwartych,
wstrzymanych, zakończonych i zaakceptowanych aukcji, do których został zaproszony.
Oferent moŜe składać oferty jedynie w aukcjach otwartych.

Rysunek 3. Lista aukcji

Aby przejść do składania ofert naleŜy przy wybranej aukcji kliknąć na ikonę
się Konsola Oferenta.

. Otworzy

5. Ogólny opis Konsoli Oferenta
Konsola Oferenta składa się najczęściej z 4 elementów:
a).

Ogólne informacje dotyczące aukcji,

b).

Panel do składania ofert,

c).

Okno czatu,

d).

Historia ofert.

Dostępność poszczególnych elementów dla Oferenta moŜe zaleŜeć od modelu aukcji
wybranego przez Organizatora.
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a). Ogólne informacje dotyczące aukcji
Podane są na samej górze Konsoli Oferenta i zawierają:
-

nr aukcji, nazwę aukcji, status (przyszła / otwarta / zakończona / zaakceptowana),

-

czas (serwera, rozpoczęcia, zakończenia oraz pozostały do końca aukcji),

-

dogrywki (ilość - liczba 9999 oznacza nieskończoną ilość dogrywek, długość i kolejny
numer aktualnej dogrywki),

-

opóźnienie łącza (informuje o czasie koniecznym na dotarcie oferty do systemu).

Rysunek 4. Konsola Oferenta – ogólne informacje dotyczące aukcji

b). Panel do składania ofert
Znajduje się w środkowej części konsoli.
Przed rozpoczęciem licytowania, w polu do wpisywania wartości oferty, Oferent będzie
widział w zaleŜności od modelu aukcji wybranego przez Organizatora:
a) własną ofertę z poprzedniego etapu postępowania zakupowego, którą naleŜy
zatwierdzić przy składaniu pierwszej oferty, lub
b) własną ofertę z poprzedniego etapu postępowania zakupowego, którą system złoŜył
automatycznie w momencie opublikowania aukcji, lub
c) cenę wywoławczą, lub
d) puste pole, w które moŜna wpisać dowolną wartość.

Rysunek 5. Konsola Oferenta – miejsce do składania ofert

Gdy aukcja jest otwarta, po najechaniu kursorem na pole do wpisywania wartości oferty,
system wyświetli wartość postąpienia (krok cenowy), a takŜe zakres moŜliwych do
wpisania wartości (wartość minimalną i wartość maksymalną).
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Rysunek 6: Konsola Oferenta – wartość postąpienia, wartości minimalna i maksymalna.

Sposób składania ofert został opisany w Rozdziale 6 – Składanie ofert.
c). Okno czatu
Za jego pośrednictwem moŜliwa jest komunikacja między Operatorem Platformy
Aukcyjnej, a Oferentem. Wiadomość wysłana przez Oferenta będzie widoczna tylko dla
Organizatora aukcji.
W celu wysłania komunikatu do Organizatora, w prawym oknie naleŜy wpisać treść
komunikatu, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość”. Wiadomość zostanie
wysłana do Operatora aukcji oraz wprowadzona do „Okna czatu”

Rysunek 7. Konsola Oferenta – okno czatu

d). Historia ofert
W celu przeglądania złoŜonych ofert naleŜy zaznaczyć pozycję w lewej części panelu oraz
wybrać opcję - PokaŜ oferty: „przyjęte” albo „prowadzące”. W zaleŜności od
zaznaczonej opcji system pokazuje ranking, wartości oraz czas złoŜenia wszystkich ofert
przyjętych przez system (stan historyczny), albo ostatnich ofert poszczególnych
Oferentów (stan aktualny).

Rysunek 8. Konsola Oferenta – Historia ofert
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Zmienne wynikowe, takie jak np. ranking, wyświetlane w opcji „przyjęte”, są wartościami
historycznymi z momentu złoŜenia oferty.
Zmienne wynikowe, takie jak np. ranking, wyświetlane w opcji „prowadzące”, są zawsze
wartościami aktualnymi w danym momencie.
W zaleŜności od modelu aukcji wybranego przez Organizatora system będzie wyświetlał
historię ofert wszystkich Oferentów albo tylko historię własnych ofert.

6. Składanie ofert
Składanie ofert będzie moŜliwe, gdy status aukcji na Konsoli Oferenta zmieni się
z „Przyszła” na „Otwarta”.
W celu złoŜenia oferty naleŜy:
1. wybrać pozycje do licytacji poprzez zaznaczenie  przy wybranej pozycji,
2. wpisać wartości poprzez: *
a) wpisanie wartości w polu oferty,
b) uŜycie przycisków „-” lub „+” po wcześniejszym wstawieniu kursora w pole
oferty,
3. kliknąć przycisk „ZłóŜ ofertę”.

1

2 a)

2 b)

3
Rysunek 9. Składanie ofert
* W przypadku omyłkowego wpisania wartości oferty, której nie planujemy złoŜyć, w celu przywrócenia
wyświetlania poprzedniej wartości naleŜy odświeŜyć konsolę (uŜyć przycisku „OdświeŜ wartości” na
Konsoli Oferenta lub przycisku F5 na klawiaturze).

7. Opis opcji widoczności
Po złoŜeniu ofert system poinformuje o sytuacji na aukcji, zgodnie z dostępnymi opcjami
widoczności. Dostępność opcji zaleŜy od modelu aukcji wybranego przez Organizatora.
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1. Kolumna Stan
Statusy:
•

„Zaakceptowana” – oznacza, Ŝe oferta została przyjęta przez system,

•

„Odrzucona” – kliknij na status, aby sprawdzić przyczynę odrzucenia oferty.

2. Ikony powiadomień
•

- informuje o tym, Ŝe Oferent prowadzi na aukcji,

•

- informuje o tym, Ŝe na aukcji została złoŜona nowa oferta,

•

- informuje o tym, Ŝe na aukcji została złoŜona nowa oferta prowadząca.

3. Ranking
•

informuje o tym, jaką pozycję w rankingu zajmuje ostatnia oferta danego
Oferenta.

4. Wiersz „Prowadząca oferta”
•

wskazuje wartości oferty najkorzystniejszej (prowadzącej) w danej chwili.

2

1

3
4

Rysunek 10: Opcje widoczności na konsoli ofert.

8. Zakończenie aukcji
Po zakończeniu się aukcji na Konsoli Oferenta zostanie wyświetlony status
„Zakończona”, a pola do wpisywania oferty oraz przycisk „ZłóŜ ofertę” staną się
nieaktywne i nie będzie moŜliwości złoŜenia kolejnej oferty.
Na Konsoli Oferenta będzie wyświetlana wartość ostatniej złoŜonej oferty oraz pozycja
w rankingu z chwili zakończenia aukcji, wartość oferty prowadzącej, a takŜe ikona Ŝółtego
młotka , jeśli Oferent zakończył aukcję na prowadzeniu.
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Rysunek 11: Konsola Oferenta po zakończeniu aukcji.

Na liście aukcji, przedmiotową licytację będzie moŜna znaleźć w zakładce „zakończone”
lub „zaakceptowane”, skąd będzie moŜna pobrać raport z przebiegu aukcji poprzez
kliknięcie na ikonę .

Rysunek 12: Lista aukcji zakończonych – pobieranie raportu.

Raport pobrany będzie w formie pliku .xls, w którym znajdują się następujące zakładki:
-

„historia ofert”, zawierająca wartości wszystkich ofert złoŜonych przez Oferenta
i przyjętych przez system (zmienne wynikowe, takie jak np. ranking, są wartościami
historycznymi z momentu złoŜenia oferty),

-

„potwierdzenie ofert”, zawierająca wartości ostatniej oferty złoŜonej przez
Oferenta (zmienne wynikowe, takie jak np. ranking, są wartościami aktualnymi
w momencie zakończenia aukcji).

Rysunek 13: Raport oferenta.
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9. Wylogowanie z systemu
W celu wylogowania się z Platformy naleŜy zamknąć Konsolę Oferenta za pomocą
a następnie kliknąć „Wyloguj” w „Menu” Platformy Aukcyjnej.

,

Rysunek 14: Wylogowanie się z Platformy.

10. Modele aukcji
Aukcja moŜe zostać przeprowadzona, w zaleŜności od modelu aukcji wybranego przez
Organizatora, według reguły aukcji angielskiej lub dynamicznej.
Reguła aukcji angielskiej, oznacza, Ŝe kaŜda kolejna oferta złoŜona przez Oferenta
musi być lepsza od oferty prowadzącej.
Reguła aukcji dynamicznej oznacza, Ŝe kaŜda kolejna oferta złoŜona przez Oferenta
musi być lepsza od jego poprzedniej oferty.

11. Uwagi końcowe
Oferent zawsze ma moŜliwość ręcznego odświeŜenia konsoli poprzez uŜycie przycisku F5
na klawiaturze komputera.

śyczymy powodzenia!

Zespół Aukcyjny Marketplanet
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