
Instrukcja złożenia oferty w zapytaniu ofertowym 

na platformie zakupowej Logintrade 
 

I. Zaproszenia do składania ofert w postępowaniach zakupowych organizowanych przez 

Cersanit S.A. przesyłane są drogą mailową. 

 

Przykładowe zaproszenie: 

 

 

W treści każdego zaproszenia można znaleźć: 

1 – bezpośredni link do zapytania ofertowego 

2 – terminy w jakich będą przyjmowane oferty 

3 – instrukcję logowania (dla użytkowników, którzy już mają konto na platformie zakupowej 

https://cersanit.logintrade.net/) 

4 – instrukcję rejestracji (dla użytkowników, którzy jeszcze nie mają konta na platformie zakupowej 

https://cersanit.logintrade.net/) 

5 – kontakt do Kupca prowadzącego zapytanie ofertowe 

 

UWAGA: 

 aby zapoznać się z treścią zapytania należy zalogować się z loginu i hasła przypisanego do 

adresu e-mail, na który zostało dostarczone zaproszenie; 

 niektóre zapytania ofertowe prowadzone są w trybie otwartym co oznacza, że mogą się 

Państwo zapoznać z ich treścią bez logowania do platformy zakupowej; 

 w przypadku gdy nie posiadacie Państwo jeszcze konta na platformie, należy zarejestrować 

się w bazie dostawców, wykorzystując do tego link: 

https://cersanit.logintrade.net/
https://cersanit.logintrade.net/


https://cersanit.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html; wówczas zostanie dla Państwa 

wygenerowany login i hasło; 

 w przypadku problemów z uzyskaniem loginu i hasła prosimy o kontakt z Helpdeskiem 

Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.  

 

II. Po kliknięciu w link do zapytania ofertowego znajdujący się w zaproszeniu będą Państwo 

mogli zapoznać się z treścią zapytania ofertowego. 

 

III. Jeśli zostali Państwo zaproszeni przez Kupca do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym to 

każde takie zapytanie mogą Państwo otworzyć również po zalogowaniu się na swoje konto na 

platformie zakupowej. Aby otworzyć zapytanie proszę kliknąć na stronie głównej w ikonkę 

Twoje aukcje i zapytania. 

 

 
 

IV. Wszystkie zapytania ofertowe, do których zostali Państwo zaproszeni, znajdują się  w 

zakładce Twoje zapytania: 

 

 
 

V. Aby otworzyć zapytanie i złożyć ofertę, proszę kliknąć w nazwę zapytania i wybrać opcję 

Szczegóły zapytania. 

 

 

https://cersanit.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
mailto:helpdesk@logintrade.net


VI. Przykładowe zapytanie ofertowe: 

 

 
 



W zapytaniu ofertowym można znaleźć: 

1 – dane Kupca prowadzącego zapytanie ofertowe (w przypadku pytań dotyczących treści zapytania 

proszę o kontakt wyłącznie ze wskazanym Kupcem lub z osobami, które zostały przez Kupca 

wskazane jako osoby kontaktowe w kwestiach merytorycznych) 

2 – Tabelę Produktów, określającą: produkty/usługi będące przedmiot zapytania, zapotrzebowanie 

ilościowe, jednostkę miary, załączniki/linki i uwagi do poszczególnych produktów (jeśli zostały 

dołączone) 

3 – treść zapytania 

4 – dodatkowe warunki formalne (jeśli zostały określone przez Kupca) 

5 – dodatkowe pytania do oferty (jeśli zostały zadane przez Kupca) 

6 – zasady składania ofert (czy dopuszcza się składanie ofert częściowych i czy można korygować 

oferty do momentu zakończenia przyjmowania ofert 

7 – zasady przyjmowania ofert (czy oferty złożone po terminie będą dopuszczane czy nie) 

8 – załączniki do zapytania ofertowego 

9 – walutę, w której należy złożyć ofertę (uwaga: ofertę można złożyć wyłącznie w walucie wskazanej 

przez Kupca) 

10 – informację od kiedy do kiedy będą przyjmowane oferty  

 

VII. W celu złożenia oferty proszę o kliknięcie przycisku Złóż ofertę, który znajduje się na dole 

strony. 

 

VIII. W formularzu do składania oferty należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Po ich 

wypełnieniu proszę o kliknięcie przycisku Wyślij ofertę, który znajduje się na dole strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykładowa oferta: 

 

 
 

 

 

IX. Do momentu zakończenia przyjmowania ofert możliwe jest poprawienie złożonej oferty. W 

tym celu proszę o otworzenie danego zapytania ofertowego (patrz punkty IV i V) i kliknięcie 

Pokaż ofertę na dole strony. Ofertę można poprawić klikając przycisk Aktualizuj ofertę, który 

znajduje się na dole strony. Po wprowadzeniu zmian na ofercie proszę kliknąć Wyślij ofertę. 

 

 


