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Przygotowanie aukcji, ∏àcz-

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA) w ra-

nie z badaniem rynku trwa-

mach powo∏anego w 2003 r. Biura Zakupów Centralnych zakoƒczy∏o kolejny etap prac nad opracowaniem Centralnego Systemu

∏o ok. tygodnia, sama aukcja
zaÊ nieca∏à godzin´. W ciàgu tego czasu zosta∏y wynegocjowane upusty na poziomie od 20 do 43 proc.

Zakupów, którego celem jest stworzenie nowej organizacji struktury zakupowej i lepszego zarzàdzania kosztami procesu zakupowego w przedsi´biorstwie. Doradcà PGNiG SA w zakresie
opracowania i wdro˝enia tego projektu jest firma Marketplanet. Jednym
z zaproponowanych narz´dzi obni˝ajàcych ceny zakupów sà w∏aÊnie aukcje elektroniczne. Pierwsza taka aukcja elektroniczna w PGNiG SA zosta∏a zrealizowana 16 marca 2005 r. Jej przedmiotem by∏ zakup papieru
biurowego.
Aukcja zosta∏a poprowadzona przy wspó∏udziale firmy Marketplanet,
w zgodzie z Instrukcjà Udzielania Zamówieƒ, b´dàcà wewn´trznà regulacjà PGNiG, dotyczàcà udzielania zamówieƒ. PGNiG by∏o odpowiedzialne za przygotowanie specyfikacji papieru i jego wolumenu. Poprzednio wybór dostawcy by∏ dokonywany w ramach trybu zapytania o cen´, wysy∏anego do co najmniej trzech oferentów. Po stronie operatora pozosta∏o
wst´pne badanie rynku w celu ustalenia potencjalnych dostawców, ceny
wywo∏awczej i kroku cenowego. Nast´pnie operator przygotowa∏, we
wspó∏pracy z Komisjà Przetargowà, regulamin aukcyjny zawierajàcy zasady sk∏adania ofert w trakcie trwania aukcji oraz potwierdzenia ofert po

praktyka

jej zakoƒczeniu. Regulamin zawiera∏ równie˝ wzorzec
umowy na dostawy papieru i zak∏ada∏ elastyczne sk∏adanie zamówieƒ wed∏ug potrzeb.

W ramach badania rynku zosta∏o
wy∏onionych 5. dostawców, którzy spe∏niali wymagania jakoÊciowe dotyczàce papieru. Wszyscy dostawcy pochodzili z bazy dostawców Marketplanet i brali
ju˝ wczeÊniej udzia∏ w wydarzeniach aukcyjnych.

krócej ni˝ „klasycznego” przetargu, a sam element negocjacji skróci∏ si´ z kilku dni to jednej godziny - Pierwsza aukcja elektroniczna udowodni∏a, jak du˝y potencja∏ korzyÊci tkwi w∏aÊnie w tym narz´dziu. Do tego ca∏a procedura zakupowa jest przejrzysta i bezpieczna – podkreÊla Andrzej Wrona Zast´pca Dyrektora Departamentu Obs∏ugi Spó∏ki PGNiG.

aukcje mo˝na wykorzystywaç nie
tylko dla prostych standardowych
grup asortymentowych, takich jak
papier, ale równie˝ dla z∏o˝onych
us∏ug czy projektów inwestycyjnych. – Wkrótce pla-

Wbrew powszechnie panujàcym stereotypom,

Przygotowanie aukcji, ∏àcznie z badaniem rynku, trwa∏o ok. tygodnia, sama aukcja zaÊ nieca∏à godzin´. W ciàgu tego czasu zosta∏y wynegocjowane upusty na poziomie od 20 do 43 proc. w zale˝noÊci od rodzaju papieru.
Za ceny referencyjne, od których liczone by∏y oszcz´dnoÊci, przyj´to najni˝sze ceny z pi´ciu ostatnich faktur.

nujemy przeprowadzenie kolejnej aukcji obejmujàcà tym razem
„akcydensy” (materia∏y i druki firmowe) dla PGNiG SA –
dodaje Andrzej Wrona.

Oprócz znaczàcej redukcji cen, aukcja jest jedynym
obiektywnym êród∏em wiedzy o obowiàzujàcej „cenie
rynkowej” na dane dobro. Ponadto aukcja zdecydowanie skraca czas post´powania przetargowego. W przypadku papieru organizacja aukcji trwa∏a dwukrotnie

Na marginesie warto zauwa˝yç, ˝e dostrzeg∏a to równie˝ Komisja Europejska – rozszerzajàc zastosowanie
aukcji w zamówieniach publicznych do ka˝dego
przedmiotu zamówienia, bez wzgl´du na jego rodzaj
czy wartoÊç.

Wykresy:
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Uzyskane obni˝ki na papier biurowy A3
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Oferowana cena za 1
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Oferowana cena za 1
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Oferent 1 nie zdecydowa∏ si´ z∏o˝yç oferty
w trakcie trwania tej aukcji elektronicznej.
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