Regulamin Tabeli Ofert

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu
Nr 10/06/12 z dnia 15.11.2012r.

Regulamin Tabeli Ofert działającej na portalu e-WGT

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Tabela Ofert, działająca na portalu e-WGT, prowadzona jest przez spółkę WGT S.A.
z siedzibą w Warszawie.
1.2. Tabela Ofert jest internetową platformą przeznaczoną do:
ogłaszania informacji o możliwości kupna lub sprzedaży towarów i usług;
− oferowania towarów, negocjacji ceny i zawierania transakcji kupna-sprzedaży
Korzystanie z Tabeli Ofert oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
−

1.3. Ogłoszenie zamieszczone w Tabeli Ofert stanowi informację o możliwości kupna lub
sprzedaży towaru i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz
art. 21 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
1.4. Oferta zamieszczona w Tabeli Ofert stanowi oświadczenie woli oferenta o chęci
sprzedaży lub nabycia towaru i stanowi zaproszenie do negocjacji szczegółowych
warunków transakcji.
1.5. Kontroferta złożona w Tabeli Ofert stanowi oświadczenie woli oferenta o chęci
sprzedaży lub nabycia towaru i stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu
cywilnego oraz art. 21 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
1.6. Uczestnik Obrotu Tabeli Ofert – zwany dalej uczestnikiem obrotu – jest to każdy
podmiot oraz osoba uprawniona do zawierania transakcji w Tabeli Ofert.
1.7. Zawarcie transakcji dokonuje się przez naciśnięcie przycisku „zawrzyj transakcję” i
potwierdzeniu stosownego komunikatu. Zawarcie transakcji oznacza pełną
akceptację przez obie strony wszystkich zamieszczonych w kontrofercie warunków i
jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
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2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W TABELI OFERT

2.1. Uczestnikiem Tabeli Ofert korzystającym wyłącznie z możliwości zamieszczania
i przeglądania ogłoszeń, może być każda osoba pełnoletnia, która dopełniła
określonej w pkt. 3.1. procedury rejestracyjnej za pośrednictwem Internetu.
2.2. Uczestnikiem Obrotu Tabeli Ofert korzystającym z możliwości negocjacji ofert
i zawierania transakcji może być osoba pełnoletnia upełnomocniona przez
przedsiębiorcę lub producenta rolnego, która dopełniła określonej w pkt. 3.2 i 3.3
procedury rejestracyjnej i której dane zostały zweryfikowane przez WGT.

3.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW TABELI OFERT

3.1. Uczestnik Tabeli Ofert korzystający wyłącznie z możliwości zamieszczania
i przeglądania ogłoszeń, dokonuje procedury rejestracyjnej za pośrednictwem
Internetu, podając przynajmniej następujące dane: imię i nazwisko (lub nazwa firmy),
NIP, adres, e-mail, hasło (min. 6 znaków), telefon.
3.2. Uczestnik Obrotu Tabeli Ofert jest to uczestnik Tabeli Ofert zdefiniowany w pkt 3.1,
na którego prośbę poprawność rejestracji została zweryfikowana i potwierdzona
przez administratora Tabeli Ofert.
3.3. Uczestnik obrotu ma obowiązek aktualizowania swoich danych wymaganych przy
rejestracji.
3.4. Uczestnik Tabeli Ofert w momencie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez
WGT S.A. danych zawartych w kwestionariuszu rejestracyjnym, na potrzeby Spółki, a
także wyraża zgodę na otrzymywanie od WGT S.A. materiałów informacyjnych drogą
elektroniczną.
3.5. Rejestracja Uczestnika Tabeli Ofert nie podlega opłacie.

4.

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ W TABELI OFERT

4.1. Ogłoszenia mogą być zamieszczane przez wszystkich Uczestników Tabeli Ofert.
4.2. Zamieszczanie ogłoszeń możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu się w bazie
Uczestników Tabeli Ofert. Dodane ogłoszenie ukazuje się w Tabeli Ofert natychmiast
po jego wprowadzeniu lub w terminie wskazanym przez Uczestnika Tabeli Ofert w
ramach wybranej kategorii.
4.3. Ogłoszenia zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie,
naruszające prawa innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego
oraz oferty, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że istotne parametry
ogłoszenia są wynikiem ewidentnego błędu wystawcy lub próby celowego
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wprowadzenia w błąd innych uczestników będą w miarę możliwości usuwane z
Tabeli Ofert.
4.4. Każdy Uczestnik Tabeli Ofert ponosi pełną odpowiedzialność za treść
zamieszczonego przez siebie ogłoszenia i ma prawo w dowolnym czasie
wprowadzać zmiany jego treści lub je wycofać.
4.5. Ogłoszenia zamieszczane w Tabeli Ofert nie stanowią podstawy do zawierania
transakcji na portalu e-WGT.

5.

ZAMIESZCZANIE OFERT W TABELI OFERT

5.1. Upoważnionymi do zamieszczania ofert w Tabeli Ofert są wyłącznie uczestnicy
obrotu.
5.2. Oferty zamieszczane w Tabeli Ofert stanowią zaproszenie do negocjacji warunków
transakcji, w wyniku których zawierane są transakcje na portalu e-WGT.
Zamieszczanie oferty wymaga wypełnienia stosownego formularza w Tabeli Ofert.
Dodana oferta ukazuje się w Tabeli Ofert natychmiast po jej wprowadzeniu lub w
terminie zdefiniowanym przez uczestnika obrotu w ramach wybranej kategorii.
5.3. Oferty zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające
prawa innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego oraz oferty, co
do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znaczące parametry oferty są
wynikiem ewidentnego błędu wystawcy lub próby celowego wprowadzenia w błąd
innych uczestników Tabeli Ofert będą usuwane.
5.4. Każdy uczestnik obrotu ponosi pełną odpowiedzialność za treść oferty. Oferent ma
prawo do modyfikacji oraz usunięcia oferty w okresie jej ważności pod warunkiem, że
nie została ona wcześniej zaakceptowana przez innego uczestnika obrotu
z wykorzystaniem mechanizmu transakcyjnego Tabeli Ofert.
5.5. Każdorazowa zmiana parametrów oferty oznacza wycofanie starej a wystawienie
nowej oferty.

6.

NEGOCJACJE I ZAWIERANIE TRANSAKCJI W TABELI OFERT

6.1. Negocjacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji systemu
informatycznego Tabeli Ofert umożliwiających składanie propozycji zakupu lub
sprzedaży towaru będącego przedmiotem oferty w Tabeli Ofert.
6.2. Wystawca oferty składa w Tabeli Ofert ofertę kupna lub sprzedaży, która podlega
dalszym negocjacjom.
6.3. Odpowiadający na ofertę kupna lub sprzedaży towaru zamieszczoną w Tabeli Ofert
powinien złożyć własną kontrofertę.
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6.4. Dalsze negocjacje polegają na składaniu przez strony kolejnych kontrofert.
6.5. Każda zgłoszona kontroferta jest aktualna do czasu jej odwołania bądź do czasu
ważności w systemie tj. 7 dni.
6.6. Zawarcie transakcji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Zawrzyj transakcję”.
6.7. Zawarcie transakcji oznacza pełną akceptację przez obie strony wszystkich
zawartych w ofercie warunków i jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupnasprzedaży.
6.8. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży przez strony transakcji potwierdza system
informatyczny Tabeli Ofert za pomocą komunikatora tekstowego oraz poczty
elektronicznej.
6.9. Odstąpienie od zawartej umowy lub zmiana warunków umowy wymaga pisemnego
oświadczenia woli obu stron transakcji, które powinno być niezwłocznie dostarczone
do WGT S.A. w formie aneksu do umowy.
6.10. Wszelkie spory, które mogą powstać między stronami transakcji w wyniku zawarcia i
realizacji umowy i nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozpatrywane przez
sąd właściwy miejscowo dla wystawcy oferty.
6.11. WGT S.A. nie jest stroną transakcji zawieranych w Tabeli Ofert i nie odpowiada za
zobowiązania stron.

7.

ŚRODKI DYSCYPLINUJĄCE

7.1. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu Tabeli Ofert administrator Tabeli
Ofert może upomnieć uczestnika Tabeli Ofert lub go wyrejestrować.
7.2. Od decyzji administratora przysługuje uczestnikowi Tabeli Ofert prawo odwołania
do Zarządu WGT S.A.

8.

ZABEZPIECZANIE I ROZLICZANIE TRANSAKCJI
Zabezpieczanie i rozliczanie transakcji w Tabeli Ofert odbywa się zgodnie z
Regulaminem Rozliczeń.
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