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Instrukcja złożenia oferty dla uczestników w 

sali eAukcyjnej w systemie eAukcyjnym 

TENDERBOX 
 

 

   

Skrócona instrukcja poprowadzi Państwa przez proces wypełnienia (wysłania) zgłoszenia, 

zalogowania się i złożenia oferty w sali eAukcyjnej. W razie innych pytań, prosimy o kontakt z 

Houston PROEBIZ: 

 

Kontakty:  
PL: +48 222 139 900  e-mail: houston@proebiz.com  

   strona www: http://proebiz.com/pl/support   

 

 

 

I. ZAPROSZENIE DO eAUKCJI 

Za pośrednictwem wiadomości e-mail użytkownik otrzymał Zaproszenie do uczestnictwa w eAukcji w 

systemie eAukcyjnym TENDERBOX. Pierwszym krokiem jest uważne zapoznanie się z tekstem Zaproszenia 

(Warunki przetargu i Przedmiot) do udziału w przetargu. Tekst zaproszenia pojawi się po kliknięciu na 

właściwy link we wiadomości e-mail. Po uzyskaniu klucza dostępu po zalogowaniu się do eAukcji należy 

wypełnić zgłoszenie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w części Zgłoszenie, pod klawiszem "TUTAJ". W 

zgłoszeniu należy wypełnić wszystkie pola zaznaczone kolorem czerwonym, czyli tzw. wymagane dane. 

Zgłoszenie należy wysłać klikając na przycisk "Wyślij". 

 

 
 

mailto:houston@proebiz.com
http://proebiz.com/pl/support


 

 

2 

 

 



 

 

3 

 

 
 

 
 
 



 

 

4 

 

Po pomyślnym wysłaniu wypełnionego zgłoszenia, administrator po stronie Zleceniodawcy otrzyma e-mail z 

potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Uczestnik następnie otrzyma dziesięcioznakowy klucz dostępu. Klucz 

jest wymagany do pomyślnego zalogowania się do sali eAukcyjnej wraz z loginem i hasłem wybranym 

podczas wypełniania zgłoszenia. 

 

II. LOGOWANIE SIE DO SALI eAUKCYJNEJ 

Sala eAukcyjna znajduję się pod adresem podanym w Zaproszeniu lub wiadomości e-mail z kluczem 

dostępu (standardowo - http://nazwafirmy.proebiz.com). Adres należy otworzyć w przeglądarce 

internetowej. W polach znajdujących się w prawym dolnym rogu należy wpisać login, hasło i klucz dostępu, a 

następnie kliknąć OK. 

 

 
 

III. SALA eAUKCYJNA 

Po pomyślnym zalogowaniu się w systemie pojawi się sala eAukcyjna. eAukcja zazwyczaj rozpoczyna się 

Rundą Wstępną, podczas której należy złożyć ofertę wstępną, następnie przebiega Runda Kontrolna lub 

bezpośrednio Runda Aukcyjna. Informacje o aktualnie przebiegającej rundzie można znaleźć w lewej górnej 

części sali eAukcyjnej wraz z sygnaturą czasową, która informuje o liczbie dni-godzin-minut-sekund 

pozostałych do końca danej rundy. Poniżej znajduje się podgląd sali eAukcyjnej podczas przebiegającej 

Rundy Aukcyjnej z opisem sali eAukcyjnej i instrukcją złożenia oferty. 

http://nazwafirmy.proebiz.com)/
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W celu poprawy przejrzystości opisu sala eAukcyjna została podzielona na części. Opis poszczególnych 

części sali eAukcyjnej podano poniżej. 

 

1. Lista pozycji 

Po lewej stronie sali eAukcyjnej znajduje się lista pozycji, które stanowią przedmiot eAukcji. Jeżeli tekst 

pozycji podkreślono, klikając na daną pozycję można ją rozwinąć w celu zapoznania się z bliższą specyfikacją 

pozycji, ewentualnie możliwe jest pobranie plików (dokumentów PDF, fotografii w formie JPG, itd.). Liczba 

zamawianych pozycji znajduje się w kolumnie "Ilość". 

 

 2. Złożenie oferty 

Ofertę można złożyć w bardzo prosty sposób, należy wpisać odpowiednią kwotę, a następnie potwierdzić 

operację klawiszem Enter. Tym samym oferta zostanie zapisana w systemie. Ofertę należy wpisać w prawej 

kolumnie w wierszu właściwym dla danych pozycji. System automatycznie zsumuje wszystkie pozycje oferty i 

wygeneruje całkowitą cenę oferty. 

 

3. Warunki zmienne 

Poza listą pozycji eAukcja może zawierać również Warunki zmienne (Termin płatności faktur, Gwarancję, 

itd.). Warunki zmienne standardowo można znaleźć pod listą pozycji. Należy pamiętać, by podczas 

zapisywania oferty wypełnić również pole z Warunkami zmiennymi. Operacja przebiega podobnie do ofert 

dotyczących poszczególnych pozycji, tzn. poprzez wpisanie kwoty ofery i potwierdzenie klawiszem Enter. 

Zdarza się, że wartości Warunków zmiennych wypełniono standardowo, należy w takim przypadku kliknąć 

na przycisk "Wybierz", wybrać odpowiednią wartość i ponownie potwierdzić operację przyciskiem "Zmień". 

 

4. Kolejność 

Zleceniodawca eAukcji podczas Rundy Aukcyjnej ma prawo ujawnić aktualną pozycję Uczestnika. Ujawnienie 

aktualnej kolejności jest funkcją opcjonalną i jest zależna od wybranej strategii Zleceniodawcy lub 

obowiązującej przepisami prawa. 

 

5. Najlepsza oferta 

Zleceniodawca eAukcji może również ujawnić najlepsze oferty dla poszczególnych pozycji. Może w ten 

sposób sprawdzić, przy której pozycji Użytkownik złożył najlepszą ofertę (zaznaczono kolorem żółtym). 

Funkcja ujawnienia najlepszej oferty przy poszczególnych pozycjach jest aktywna podczas Rundy Aukcyjnej, 
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jednak podobnie jak w przypadku ujawnienia kolejności, funkcja ta nie musi zostać wykorzystana przez 

Zleceniodawcę. 

 

O kompletności oferty Użytkownika informuje wykrzyknik. Szczegółowe informacje pojawią się po 

najechaniu kursorem na ikonę. 

 

 

 

Należy pamiętać, że złożone oferty w ramach eAukcji są wiążące. Z tego powodu zalecamy szczegółowe 

zapoznanie się z tekstem Zaproszenia (ewentualnie również z załącznikami) eAukcji. W przypadku pytań 

dotyczących przedmiotu eAukcji, należy skontaktować się z Wygłaszającym eAukcji. Kontakt znajduje się w 

Zaproszeniu. W przypadku problemów technicznych (niepomyślny proces logowania, złożenia oferty, itd.) 

należy skontaktować się z członkami naszego zespołu pomocy technicznej Houston PROEBIZ. 

 

 

 

  


