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Gwarancja elektroniczna jest w pełni honorowana w każdym przetargu publicznym z mocy

prawa (wynika to z Ustawy PZP).

W przypadku pytań, serdecznie zachęcamy do kontaktu z Pomocą techniczną

Gwarancje24.pl:

● tel. +48 22 398 47 97

● e-mail: info@gwarancje24.pl
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I. Generowanie wadium
1. Przejście do formularza gwarancje24.

Należy rozpocząć od zapoznania się z podstawowymi informacjami odnośnie

postępowania:

● Nazwa postępowania

● Dane jednostki wystawiającej

● Terminy składania ofert

● SWZ okres związania ofertą

● Kwota wadium

Po zapoznaniu się z informacjami w postępowaniu, należy pobrać i zapisać na swój

komputer jakikolwiek załącznik z sekcji “Załączniki do postępowania”.

Po zapisaniu załącznika na swoim komputerze na postępowaniu, z lewej strony pojawi się

zakładka “Wadium”.
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Po najechaniu kursorem na “Wadium” pojawi się poniższy komunikat.

Po kliknięciu w przycisk “Sprawdź”, zostaniemy przekierowani do formularza wadialnego.

UWAGA:

Zakup gwarancji zapłaty wadium możliwy jest jedynie w przypadku przetargów
organizowanych na podstawie Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Większość
informacji pobierana jest automatycznie z systemu OpenNexus, nie zwalnia to
jednak użytkownika z obowiązku dokładnego sprawdzenia poprawności danych.

2. Formularz wadialny, krok 1

W poniższym formularzu uzupełniamy następujące pola:
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● NIP - w tym polu wpisz NIP zobowiązanego. Zobowiązanym jest zawsze wykonawca

przystępujący do przetargu (samodzielnie bądź w konsorcjum), który chce uzyskać

gwarancję zapłaty wadium.

● Kwota wadium - wpisz w tym polu kwotę wadium wynikającą z dokumentu SWZ.

Znajdziesz ją w paragrafie dotyczącym wadium. Jeżeli przetarg składa się z kilku

części możliwe, że potrzebne będzie zsumowanie kwot wadium przypadających na

konkretne części.

● Okres związania ofertą - wybierz liczbę dni, która wynika z SWZ. Najczęściej w SWZ

podana jest data, do której oferta ma obowiązywać, dlatego musisz wskazać liczbę

dni (30, 60 lub 90). System automatycznie doda do wybranej liczby 15 dni. Dzięki

temu ewentualne przesunięcie terminu przetargu nie skutkuje koniecznością

aneksowania gwarancji. Jeżeli przesunięcie będzie dłuższe niż wskazany wyżej okres

zgłoś się do tel. +48 22 398 47 97, info@gwarancje24.pl – przygotujemy wówczas

aneks do gwarancji wydłużający jej ważność.

Po uzupełnieniu pól należy kliknąć “Kontynuuj”.

Uwaga

Jeżeli jesteś już klientem serwisu Gwarancje24.pl zostaniesz poproszony o zalogowanie
się do Panelu Klienta. Jeśli nie pamiętasz hasła kliknij w link „Przypomnij hasło”.

Jeżeli kupujesz po raz pierwszy gwarancję to wraz z zakupem zostanie wygenerowana

umowa, której podpisanie jest warunkiem koniecznym do otrzymania gwarancji. Kolejne

zakupy nie będą wymagały umowy. Dokument otrzymasz w mailu potwierdzającym

pierwszy zakup. Przedstawiciele serwisu Gwarancje24.pl skontaktują się z Tobą w celu

ustalenia szczegółów.

3. Formularz wadialny, krok 2
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Jeżeli system wyświetli dane Twojej firmy po wpisaniu numeru NIP oznacza to, że system

poprawnie Cię zweryfikował, a firma uzyskała pozytywną ocenę ryzyka.

Z lewej strony pojawi się wygenerowana oferta dla Ciebie, natomiast z prawej strony pojawią

się dane zamawiającego.

Po wyświetleniu danych firmy, jeżeli prowadzisz działalność w formie Spółki zostaniesz

poproszony o wpisanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej Spółkę. Pamiętaj, że musi

to być osoba wskazana do reprezentowania spółki.

Osoba ta powinna dysponować także kwalifikowanym podpisem elektronicznym, którym

zostanie podpisana umowa. Umowę można podpisać również podpisem zwykłym jednak ten

proces jest znacznie dłuższy – wymaga przesyłania dokumentów kurierem.
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UWAGA

Jeżeli pobrane z bazy GUS dane adresowe firmy są inne niż rzeczywiste możesz je
edytować.

WAŻNE! Podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym może być podstawą do

odrzucenia gwarancji, powodując wykluczenie firmy z postępowania przetargowego.

W ostatniej sekcji formularza mamy dwie opcje:
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1. Chcę skorzystać ze wsparcia ekspertów – opcja rekomendowana. Czasami SWZ nie

jest do końca przejrzysty. Możesz zlecić przygotowanie gwarancji ekspertom za

opłatą 59 pln. Rekomendujemy to rozwiązanie jeśli kupujesz gwarancję po raz

pierwszy, bądź nie jesteś pewien prawidłowego rozumienia wszystkich postanowień

zawartych w SWZ. Jak to zrobić:

● W polu link do przetargu automatycznie pojawi się link do konkretnego

interesującego Cię postępowania przetargowego.

● W polu uwagi zaznacz wpisz wszystkie ważne informacje takie jak:

○ Zadania, w których chcesz wystartować,

○ Dane ewentualnych konsorcjantów,

○ Inne, dowolne informacje.

● Zaakceptuj oświadczenia i przejdź do płatności

● Po dokonaniu płatności otrzymasz email z dalszymi instrukcjami. Będzie to

także potwierdzenie, że transakcja została dokonana prawidłowo.

2. Przygotuj gwarancję samodzielnie:

Po kliknięciu w przycisk “Chcę przygotować gwarancję samodzielnie” otrzymamy komunikat:
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● Jeżeli termin otwarcia ofert wynikający z SWZ jest krótszy niż jeden dzień

samodzielne przygotowanie gwarancji nie będzie możliwe. Skontaktuj się z

Zespołem Gwarancje24.pl w celu zakupu gwarancji.

● Jakikolwiek błąd w danych podawanych w tym miejscu może spowodować

odrzucenie gwarancji i automatyczne wykluczenie z postępowania.

● System pobierze wszystkie dane automatycznie z systemu OpenNexus.

● Sprawdź dokładnie czy dane Zamawiającego oraz dane przetargu, które zostały

pobrane z systemu, zgadzają się z danymi zawartymi w SWZ.

● Zaakceptuj oświadczenia i przejdź do płatności.

● Po dokonaniu płatności otrzymasz email z dalszymi instrukcjami. Będzie to także

potwierdzenie, że transakcja została dokonana prawidłowo.

UWAGA

Jeżeli startujesz w konsorcjum wybierz opcję „zleć ekspertom”, a w polu uwagi podaj dane

konsorcjanta lub konsorcjantów – nasz pracownik pomoże Ci wówczas w przygotowaniu

gwarancji, ponieważ dane nie pobiorą się z systemu automatycznie. WAŻNE: w przypadku

konsorcjum gwarancję może kupić jedynie lider konsorcjum lub konsorcjant wskazany do

zakupienia gwarancji w umowie konsorcjum

Wszystkie gwarancje wysyłane są w formie elektronicznej na email podany w procesie

zakupu.
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