Regulamin serwisu e-licytuj
§1
Definicje i zasady udziału w serwisie e-licytuj
1. W celu ujednolicenia nazewnictwa przyjmuje się następujące definicje i skróty obowiązujące
w niniejszym regulaminie:
a. Regulamin – regulamin serwisu e-licytuj.
b. e-licytuj – serwis aukcyjny udostępniany przez Administratora Serwisu poprzez
stronę internetową www.e-licytuj.pl
c. Aukcja – aukcja internetowa udostępniana przez Ogłaszającego poprzez serwis
e-licytuj.
d. Licytacja – czynności realizowane przez Użytkowników poprzez serwis e-licytuj w
zakresie składania ofert na Aukcji.
e. Klient – uczestnik licytacji będący osobą fizyczną lub podmiotem gospodarczym.
f. Użytkownik – osoba reprezentująca Klienta (uczestnika Licytacji):
i. Upoważniona osoba przez Klienta do składania podpisów na umowach
handlowych, reprezentowania Klienta w Aukcjach i dokonywania zakupu
na Aukcjach.
ii. Zarejestrowana w serwisie e-licytuj.
iii. Posiadająca własny login i hasło dostępu.
iv. Uprawniona do udziału w Aukcjach.
v. Do Licytowania w imieniu Klienta upoważniony jest tylko jeden
użytkownik.
g. Ogłaszający – jednostka organizacyjna ogłaszająca i wystawiająca przedmiot
sprzedaży na Aukcji – Wielkopolski Park Narodowy.
h. Administrator Serwisu – administratorem serwisu jest firma Talex SA.
i. Alias – nazwa (pseudonim) Użytkownika widoczna w trakcie trwania Licytacji.
j. Cena minimalna – najniższa akceptowana cena określona przez Ogłaszającego
za jednostkową ilość Przedmiotu wystawianego na Aukcji.
k. Wadium:
i. Kwota stanowiąca warunek udziału w Aukcjach wystawianych przez
Ogłaszającego.
ii. Kwota stanowiąca dla Ogłaszającego zabezpieczenie zapłaty i odbioru
przez Klienta wylicytowanych przedmiotów wystawianych na Aukcji.
iii. Wymagane jest wpłacenie przez Klienta Wadium na konto lub do kasy
Ogłaszającego przed złożeniem oferty na Aukcji.
l. Wpłata Wadium – oznacza wpłacenie przez Klienta Wadium na konto lub do kasy
Ogłaszającego przed złożeniem oferty na Aukcji.
m. Złożenie Oferty – wprowadzenie oferty na Aukcji poprzez serwis e-licytuj.
n. Rejestracja – etap rejestracji na serwisie e-licytuj dokonywany jest samodzielnie
przez Użytkownika.
o. Termin Złożenia Oferty - czas zapisu oferty w bazie e-licytuj mierzony z
dokładnością do tysięcznej części sekundy czasu serwera obsługującego elicytuj.
p. Termin Zapłaty – Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za wylicytowane
drewno (wygrane na Aukcji) w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia faktury.
q. Termin Odbioru – Klient jest zobowiązany do odbioru przedmiotu Aukcji z
lokalizacji wskazanej przez Ogłaszającego w terminie do 21 dni od dnia
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wystawienia faktury. Harmonogram odbioru wygranego przedmiotu licytacji
należy ustalić ze służbami Ogłaszającego.
r. „Normy na surowiec drzewny” – wg Zarządzenia nr 47 Dyr. Gen. LP z 31 maja
2002 r. „Normy na surowiec drzewny” (zn. sprawy OM-260-3/02).
2. Udział w licytacjach za pośrednictwem serwisu e-licytuj jest realizowane poprzez Złożenie
Oferty w wybranej Aukcji na stronie www.e-licytuj.pl Złożenie oferty uwarunkowane jest
spełnieniem wymagań opisanych w niniejszym regulaminie.
§2
Zasady rejestracji i logowania się do serwisu
1. Rejestracja na serwisie e-licytuj dokonywana jest samodzielnie przez Użytkownika i
obejmuje:
a. Wprowadzenie danych podstawowych Klienta.
b. Wprowadzenie danych Użytkownika.
c. Wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
handlowych, rozumiane jako wyrażenie zgody na gromadzenie i przechowywanie
danych zgodnie z wymogami Ustawy dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz.U. nr 101 /poz.926 z późn. zm.) oraz oświadczenie, iż
został poinformowany, że:
i. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
ii. Dane osobowe Użytkownika są zbierane w zakresie niezbędnym dla
prawidłowej realizacji wszystkich czynności związanych z Aukcją.
iii. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych
osobowych i danych Klienta oraz prawo ich poprawiania.
d. Wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomienia o nowych przetargach w elicytuj i wyrażenie zgody na wykorzystanie ww. danych w celach marketingowych
tj. prezentacji oferty portalu e-licytuj.
2. Login nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych
z prawem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe.
3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych,
spowoduje bezterminową blokadę konta.
4. Po poprawnym zakończeniu etapu rejestracji serwis e-licytuj wysyła mail na konto
użytkownika zawierający link aktywacyjny. Użytkownik dokonuje samodzielnie aktywacji
swojego konta na serwisie e-licytuj poprzez link aktywacyjny.
5. Zmiana danych Klientów i Użytkowników w serwisie e-licytuj dokonuje się na stronie
internetowej www.e-licytuj.pl
6. Zalogowanie się do serwisu e-licytuj jest realizowane poprzez identyfikację Użytkownika na
podstawie loginu, hasła i wpisaniu pojawiającego się na ekranie jednorazowego kodu.
7. Użytkownik reprezentujący Klienta korzysta z loginu i hasła wprowadzonego przez
Użytkownika na etapie Rejestracji.
8. Zalogowanie się do serwisu e-licytuj stanowi warunek udziału w Aukcjach.
§3
Warunki dopuszczenia do licytacji
1. Warunkami dopuszczenia do udziału w Aukcji są:
a. Spełnienie warunków określonych w §2 niniejszego regulaminu.
b. Dokonania Wpłaty Wadium na poczet Ogłaszającego Aukcję.
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c. Brak blokady wynikającej z nierzetelności Klienta w zapłacie za wylicytowane na
Aukcji przedmioty.
2. Uznaje się, że Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu e-licytuj i/lub
regulaminu danej Aukcji i oświadczeniu o nieposiadaniu należności przeterminowanych
wobec Ogłaszającego.
§4
Wadium
1. Dokonanie Wpłaty Wadium upoważnia do wzięcia udziału w Aukcjach e-licytuj,
organizowanych przez Ogłaszającego.
2. Wadium wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) i musi być wpłacone w poczet
Ogłaszającego w jeden z dwóch możliwych sposobów:
a. Dokonanie Wpłaty Wadium na niżej podane konto Ogłaszającego z opisem
wpłaty „WADIUM – drewno e-licytuj”:
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b. Dokonanie Wpłaty Wadium bezpośrednio w kasie w siedzibie Ogłaszającego:
Jeziory, 62-050 Mosina.
3. Kontrahent zobowiązany jest do dokonania Wpłaty Wadium najpóźniej do godz. 12:00 dnia
poprzedzającego dzień zakończenia Aukcji. Przy czym jest to termin, w którym Ogłaszający
stwierdza posiadanie kwoty Wadium na swoim koncie bankowym lub w kasie w siedzibie
Ogłaszającego.
4. Ogłaszający jest zobowiązany do zarejestrowania w serwisie e-licytuj faktu dokonania przez
Klienta Wpłaty Wadium w przeciągu jednego dnia roboczego, od dnia, w którym powzięto
informacje o Wpłacie Wadium.
5. Wypłata wadium nastąpi na pisemny wniosek Klienta, jeśli Użytkownik przypisany do
danego Klienta nie bierze udziału w żadnej Aukcji i nie posiada należności
przeterminowanych wobec Ogłaszającego.
§5
Publikacja Aukcji
1. Publikacja Aukcji poprzez e-licytuj jest równoznaczna z jej ogłoszeniem.
2. Szczegółowa charakterystyka licytowanego przedmiotu zawarta jest w treści Aukcji:
a. Czas rozpoczęcia Aukcji.
b. Przewidywany czas zakończenia Aukcji (bez uwzględnienia dogrywki).
c. Sortyment / grupa handlowa.
d. Ilość (ilość wystawiana na Aukcji).
e. Cena wyjściowa netto.
f. Przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości, określony z dokładnością do
pełnych wartości procentów.
g. Cennik poszczególnych klas jakości i grubości, ustalany automatycznie w oparciu o
przeliczniki stosowane i określone przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy
Państwowe”.
h. Opis Aukcji obejmujący: obwód ochronny, oddział, pododdział, nr wykazu
odbiorczego drewna, grupa czynności.
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Uwagi dotyczące Aukcji: miejsce odbioru drewna, Termin Zapłaty za wylicytowane
drewno, informacja o możliwości obejrzenia drewna oraz dane kontaktowe do osób
udzielających informacje handlowe i informacje o miejscu odbioru drewna.
Cena wyjściowa i cena Licytowana podczas Aukcji stanowią cenę netto (bez VAT).
Cena wyjściowa i cena Licytowana podczas Aukcji dotyczą 1 m3 (jednego metra
sześciennego) danego sortymentu.
Przedmiotem licytacji puli drewna, zawierającej więcej niż jedną klasę jakości i grubości, jest
najniższa klasa jakości i grubości, za wyjątkiem drewna W0_STANDARD, gdzie licytowana
jest cena klasy WC01 (drewna WC0 najniższej klasy grubości).
Ceny dla wszystkich wylicytowanych klas jakości i grubości zaokrąglane są do pełnych
złotych, wg zasady do 49 groszy w dół, od 50 groszy w górę.
Ilość (ilość wystawiana na Aukcji) zaokrąglana jest do pełnych m3, wg zasady do 0,49 m3 w
dół, od 0,50 m3 w górę. Rzeczywista ilość wylicytowana i odbierana przez Klienta może się
różnić od ilości wystawianej na Aukcji, w wartości różnicy równej +/- 1 m3.
Rzeczywista ilość oferowanego drewna może różnić się od ilości wyliczonych z iloczynu
ilości wystawianej na Aukcji i procentowego udziału klas jakości i grubości, w wartości
różnicy wynikającej z zaokrąglania do pełnych wartości procentów poszczególnych udziałów.
Klasyfikacja jakości i grubości oferowanego na Aukcja drewna jest zgodna z „Normami na
surowiec drzewny”.
i.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

§6
Składanie ofert zakupu
1. Przed przystąpieniem do licytacji Klient ma możliwość obejrzenia przedmiotu licytacji
wystawionego na Aukcji. Kontakt do osoby upoważnionej do prezentowania przedmiotu
licytacji Ogłaszający określa w szczegółowej charakterystyce Aukcji w momencie jej
wystawienia.
2. Złożenie Ofert za pośrednictwem serwisu e-licytuj jest możliwe tylko po zalogowaniu się na
stronie www.e-licytuj.pl .
3. Każdorazowe przystąpienie do licytacji oznacza akceptację regulaminu w aktualnym
brzmieniu. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie serwisu aukcyjnego e-licytuj.
4. Złożenie Ofert polega na wpisaniu oferty zawierającej następujące dane:
a. Ilość – równa ilości wystawionej na Aukcji.
b. Cena.
c. Termin płatności. Decyzją Ogłaszającego możliwy jest tylko termin płatności
równy 0 dni, co oznacza wymóg płatności przed odbiorem przedmiotu
wylicytowanego na Aukcji.
5. Zatwierdzenie oferty jest potwierdzane przyciskiem „Zapisz moją ofertę”. Po zatwierdzeniu
oferty, serwis e-licytuj automatycznie zapisze ofertę i uwzględni w rankingu ofert.
6. Ofertami wygrywającymi są oferty, które:
a. Mają najwyższą cenę licytowanego przedmiotu.
b. W przypadku ofert o tej samie cenie zakupu korzystniejsze są oferty, które zostały
złożone we wcześniejszym Terminie Złożenia Oferty.
7. W trakcie licytacji każdy Klient może zgłosić nieograniczoną ilość ofert z założeniem, że
wygrywa oferta o najwyższej cenie.
8. Jeżeli jakikolwiek Użytkownik licytacji złoży ofertę wygrywającą w okresie krótszym aniżeli
trzydzieści sekund przed planowanym zakończeniem aukcji (określonym poprzez czas
widoczny w lewym górnym rogu ekranu e-licytuj), to nowy czas zakończenia aukcji zostanie
ustalony, jako najpóźniejszy czas złożenia oferty wygrywającej, zwiększony o trzydziestosekundowy okres dogrywki. Reguła ta ma odpowiednie zastosowanie, jeśli złożenie
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kolejnych wygrywających ofert nastąpi w kolejnych okresach wydłużonego czasu licytacji,
zwanego dogrywką. O uruchomieniu dogrywki informuje opis „DOGRYWKA”, widoczny obok
czasu do zakończenia licytacji. Dogrywka kończy się, jeśli przez trzydzieści sekund nie
zostanie złożona kolejna oferta wygrywająca.
9. Jako potwierdzenie przyjęcia oferty wygrywającej, e-licytuj generuje e-mail przesyłany na
adres poczty elektronicznej Użytkownika licytacji, z wyjątkiem okresu ostatniej minuty
licytacji i okresu dogrywki.
10. Jako potwierdzenie wygrania oferty (złożenia oferty wygrywającej), e-licytuj po zakończeniu
Aukcji generuje e-mail, przesyłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
11. Wprowadzona przez użytkownika oferta zakupu staje się jawna od chwili jej złożenia w elicytuj i udostępniona w rankingu ofert na Aukcji.
12. Użytkownicy licytacji mogą na bieżąco śledzić przebieg Aukcji, mając do wglądu następujące
informacje:
a. Aktualny ranking ofert wygrywających na Aukcji.
b. Aliasy Użytkowników składających oferty podczas licytacji.
c. Cena i czas złożenia ofert.
13. Każda aktywność Użytkownika wyrażona poprzez wygranie oferty na Aukcji, zobowiązuje do
dokonania zapłaty za wylicytowane przedmioty Aukcji, w terminie określonym przez Termin
Zapłaty.
14. Wszelkie dane dotyczące ofert składanych na Aukcjach traktuje się, jako informację
stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 4 pkt.17 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę
zdefiniowaną w art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm.).
§7
Obowiązki i prawa
1. Oferta złożona przez danego Użytkownika jest wiążąca dla Klienta, dlatego Użytkownik nie
powinien ujawniać osobom trzecim swojego hasła umożliwiającego zalogowanie się w
serwisie e-licytuj.
2. Ogłaszający i Administrator Systemu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki udostępnienia
hasła osobom trzecim. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób
trzecich w posiadanie hasła, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zmienić hasło.
3. Do obowiązków Użytkownika e-licytuj należy troska o to, aby składane za pośrednictwem
jego konta oferty nie były lekkomyślne, czy też złożone omyłkowo, bez zapoznania się i
zrozumienia konsekwencji prawnych złożenia oferty. Ogłaszający i Administrator Systemu
nie odpowiadają za skutki złożenia omyłkowej oferty.
4. Konta Użytkownika nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.
5. Ogłaszający i Administrator Systemu mają prawo nie dopuścić do licytacji nierzetelnych
Klientów / Użytkowników.
6. Klient / Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta w dowolnym momencie. W tym
celu musi skontaktować się z Administratorem Serwisu. Warunkiem pozytywnego
rozpatrzenia prośby są:
a. Użytkownik przypisany do danego Klienta nie bierze udziału w żadnej Licytacji.
b. Klient nie posiada należności przeterminowanych wobec Ogłaszającego.
7. Do prawidłowej obsługi serwisu e-licytuj, sprzęt komputerowy Użytkowników musi spełniać
wymagania określone w sekcji „O bezpieczeństwie” na stronie serwisu e-licytuj.
8. Ogłaszający i Administrator Systemu nie ponoszą odpowiedzialności za:
a. Skutki błędów oprogramowania zainstalowanego na komputerach Użytkowników.
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b. Skutki awarii sprzętu komputerowego Użytkowników.
c. Skutki awarii łącz telekomunikacyjnych między komputerami Użytkowników, a
platformą systemową i sprzętową e-licytuj.
d. Skutki błędów obsługi oprogramowania przez Użytkowników.
9. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za Skutki błędów serwisu e-licytuj, awarii sprzętu
komputerowego oraz awarii telekomunikacyjnej.
10. Pełną odpowiedzialność za przedmioty wystawiane przez Ogłaszającego na Aukcjach
e-licytuj ponosi Ogłaszający.
11. Ogłaszający i Administrator Systemu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody
Klientów, wynikające z zachowania Użytkowników.
12. Wszelkie spory, których stroną będzie Ogłaszający, będą rozpatrywane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Ogłaszającego. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu
zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia
pozostają w mocy.
13. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne towarów,
bezpieczeństwo transakcji finansowych i prawdziwość opisów oferowanych towarów
należących do Ogłaszającego.
14. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu e-licytuj.
15. Ogłaszający i Administrator Serwisu zastrzegają sobie możliwość usuwania bądź
blokowania kont Użytkowników, łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu.
16. Ogłaszający i Administrator Serwisu zastrzegają sobie możliwość unieważnienia Aukcji bez
podania przyczyny i bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klientów / Użytkowników.
17. Wszelkie spory, których stroną będzie Administrator Serwisu, będą rozpatrywane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Serwisu. Jeżeli którekolwiek z postanowień
Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy.
18. Ogłaszający i Administrator Serwisu mają prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w
każdym czasie.
19. Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. KC Dz. II
„Rękojmia za wady” z późniejszymi zmianami (Dz. Ust. 2002r. nr 141 poz. 11.76).

§8
Płatność i odbiór
1. Płatność zostanie realizowana przed odbiorem przedmiotu wylicytowanego na Aukcji w
kolejności zdarzeń:
a. Wystawienie faktury przez Ogłaszającego.
b. Zapłata (wpłata gotówki) w poczet Ogłaszającego w jeden z dwóch możliwych
sposobów:
1. dokonanie zapłaty na niżej podane konto Ogłaszającego z opisem wpłaty
zawierającym numer Faktury.
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2. Dokonanie zapłaty bezpośrednio w kasie w siedzibie Ogłaszającego:
Jeziory, 62-050 Mosina.
c. Odbiór przedmiotu Aukcji przez Klienta z lokalizacji wskazanej przez Ogłaszającego.
2. Klient, który wygrał licytację poprzez e-licytuj jest zobowiązany do zapłaty za przedmiot
Aukcji, w terminie określonym przez Termin Zapłaty.
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3. Harmonogram odbioru wygranego przedmiotu licytacji należy ustalić ze służbami
Ogłaszającego.
4. Brak zapłaty w Terminie Zapłaty za wygrane przez Klienta przedmioty Aukcji skutkuje:
a. Zablokowaniem możliwości licytacji dla Użytkownika Klienta we wszystkich Aukcjach
Ogłaszającego przez okres sześciu miesięcy.
b. Przepadek wpłaconego wadium na poczet Ogłaszającego.
5. Klient, który wygrał licytację poprzez e-licytuj jest zobowiązany do odbioru przedmiotu Aukcji,
w terminie określonym przez Termin Odbioru.
6. Odbiór wylicytowanego przedmiotu Aukcji i rozliczenie transakcji odbywa się pomiędzy
Klientem a Ogłaszającym bez udziału Administratora Serwisu.
7. Ogłaszający nie przewiduje zawierania umów na wylicytowane przedmioty wystawiane na
Aukcji.
§9
Odwołanie Klientów do Ogłaszającego
1. Od rozstrzygnięcia licytacji Klient może składać odwołanie do Ogłaszającego, w terminie
jednego dnia roboczego od zakończenia Aukcji.
2. W powyższym terminie odwołanie powinno zostać dostarczone do Ogłaszającego w taki
sposób, aby mógł się on z nim zapoznać.
3. Dopuszcza się wniesienie odwołania za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, w
formie skanowanego dokumentu odwołania.
4. Odwołanie musi zawierać: numer Aukcji, dane Klienta (w imieniu, którego wnoszone jest
odwołanie), przedstawienie zarzutów naruszenia konkretnego punktu regulaminu lub
obowiązujących przepisów prawa, podpis wnoszącego (lub wnoszących odwołanie), z
podaniem imienia i nazwiska.
5. Klient wnoszący odwołanie nie będzie wzywany do uzupełnienia braków w odwołaniu,
odwołanie takie nie będzie rozpatrywane.
6. Odwołanie spóźnione lub nie przedstawiające zarzutów nie będzie rozpatrywane.
7. Odwołanie nie zasługujące na uwzględnienie (niezasadne) nie będzie rozpatrywane.
8. Uwzględnienie odwołania wiąże się z unieważnieniem Aukcji.
9. Decyzja Ogłaszającego w sprawie odwołania jest ostateczna.
§10
Unieważnienie Aukcji
1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Aukcji z ważnego powodu lub bez
podania przyczyny.
2. Informacja o unieważnieniu Aukcji przekazywana jest do wszystkich Użytkowników licytacji
oraz zamieszczana na stronie głównej serwisu e-licytuj.
3. Unieważniona Aukcja zostanie ponownie wystawiona i nie podlega zaskarżeniu.
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