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Załącznik nr 2 

 
 
 
 
 
 
 

System internetowy 
„www.aukcje.wsip.com.pl” – opis  
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Wprowadzenie 
 
Internetowy System Przetargowy WSiP jest dynamiczną stroną internetową, poprzez którą 
drukarnie składają oferty cenowe na licytowane produkty. System przetargowy znajduje się 
pod adresem: http://www.aukc.wsip.com.pl .  
 
Interaktywność systemu 
System jest oparty o technologię publikowania dynamicznych stron www. System nie jest w 
pełni interaktywny. Oznacza to, że to co Państwo widzą na swoich ekranach to sytuacja, która 
miała miejsce w momencie pobrania informacji z serwera. Jeśli od momentu wczytania strony 
minął dłuższy okres czasu może się zdarzyć, że to co Uczestnik widzi jest już nieaktualne. 
Wyświetlane informacje nie zostaną automatycznie zaktualizowane np. gdy inny Uczestnik 
złożył korzystniejszą ofertę.  
 
Aby zobaczyć aktualną sytuację należy odświeżyć stronę poprzez kliknięcie przyciskiem 
„odśwież” lub klawiszem F5 (MS Internet Explorer). System zawsze publikuję datę generacji 
strony internetowej – jest ona wyświetlona w prawym górnym rogu. Data publikacji jest 
również systemowym czasem serwera, według którego funkcjonuje system. Według tego czasu 
następuje rozpoczęcie oraz zakończenie aukcji, dlatego też uczestnicząc w aukcji należy 
zawsze brać pod uwagę czas serwera aukcyjnego a nie czas własnego komputera czy też czas 
rzeczywisty. 
 
Obsługa sytemu 
 
System przetargowy 

Logowanie 

Wejście do systemu poprzedzone jest logowaniem. Login oraz hasło zostanie przekazane 
Uczestnikom przed uruchomieniem systemu. Loginu oraz hasła nie można zmienić 
samodzielnie. Zmiana może zostać dokonana jedynie przez WSiP. W przypadku 
konieczności/chęci dokonania zmiany hasła proszę skontaktować się z pracownikiem WSiP S.A. 
Na jeden „login” może być zalogowanych kilku Użytkowników co umożliwi prowadzenie aukcji 
przez kilka osób na kilku komputerach. 
 
Po zalogowaniu wyświetlone zostanie główne okno programu wraz z aukcjami, w których 
Użytkownicy mogą uczestniczyć. Lista zawiera jedynie podstawowe informacje dotyczące 
produktu takie jak: numer aukcji, numer publikacji, tytuł, nakład, czas pozostały do 
zakończenia aukcji, datę zakończenia oraz aktualną cenę. Aby obejrzeć szczegółowe parametry 
techniczne należy kliknąć tytuł wybranej publikacji. Można również otworzyć oraz wydrukować 
dokument pdf zawierający wszystkie parametry techniczne oferowanych publikacji.  
 

Nawigacja w spisie aukcji 

Aby ułatwić nawigację wśród dostępnych aukcji Użytkownicy 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 należy w widoku „aukcje trwające” odznaczyć pole 
wyboru znajdujące się tuż przed numerem aukcji a następnie potwierdzić dokonanie 
zmiany za pomocą przycisku „Dodaj”. Również odznaczenie wybranych aukcji wymaga 
potwierdzenia przyciskiem „Dodaj”; 

• aukcje zakończone – aukcje, które zostały już 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 tą należy podać jedynie raz. W 
następnym kroku należy podać proponowaną przez Państwa cenę za wykonanie publikacji. 
Należy wprowadzać ceny jednostkowe uwzględniające zarówno cenę usługi oraz wszystkich 
niezbędnych materiałów dostarczonych zarówno przez WSiP SA jak i Drukarnię. 
 
Po wprowadzeniu danych system automatycznie przekieruje Użytkownika  do spisu aukcji oraz 
uwzględni zaoferowaną cenę. W przypadku gdy będzie ona najlepsza, licytowana publikacja 
zostanie oznaczona kolorem czerwonym. 
 
Aukcja trwa do dnia, godziny, minuty oraz sekundy wskazanej jako czas zakończenia aukcji. W 
tym czasie Użytkownicy mogą składać oferty.  
 
Uwaga ! 
W przypadku gdy oferta zostanie złożona w ostatnich 2 minutach trwania aukcji, zostaje ona 
automatycznie przedłużona o 2 minuty od momentu złożenia ostatniej oferty. Proces ten może 
powtarzać się wielokrotnie (aż do momentu, gdy żaden Uczestnik nie złoży oferty w przeciągu 
ostatnich dwóch minut trwania aukcji). 
 
 
 
 
 
 
  


