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Streszczenie. W artykule zaprezentowano tematyk  elektronicznych platform handlowych wyko-
rzystywanych na rynku przedsi biorstw. Rozwi zania te u atwiaj  nawi zywanie i prowadzenie 
kontaktów handlowych, a ponadto umo liwiaj  stronie kupuj cej uzyskanie znacznej redukcji 
cen. Celem artyku u jest omówienie najcz ciej stosowanych sposobów klasyfikacji platform 
handlowych na rynki B2B, zasad ich funkcjonowania oraz przedstawienie najpopularniejszych 
rozwi za  tego typu w Polsce.  
 
 
Wprowadzenie

 Do najcz ciej wskazywanych przez pracowników s u b zakupu polskich przed-
si biorstw trudno ci, dotycz cych zarz dzania procesem zakupowym nale : potrzeba 
sta ego monitorowania statusów zamówie , czasoch onne negocjacje cenowe oraz ko-
nieczno  ci g ego poszukiwania dostawców (Deloitte, Aleo, 2017). Praca tych s u b 
mo e by  oczywi cie wspierana przez narz dzia informatyczne, jednak w typowych 
systemach wspomagaj cych zarz dzanie przedsi biorstwem klasy ERP mo liwo ci 
obs ugi funkcji zakupowych, a w szczególno ci sourcingu (procesu poszukiwania do-
stawców i pozyskiwania ofert) s  do  ograniczone. Do nawi zywania i prowadzenia 
kontaktów handlowych przedsi biorstwa coraz cz ciej dlatego wykorzystuj  elektro-
niczne platformy handlowe, czyli systemy informatyczne, które usprawniaj  transakcje 
przez zautomatyzowanie procesu sk adania i realizowania zamówie  hurtowych. 
 Niniejszy artyku  ma charakter przegl dowy. G ównym jego celem jest omówie-
nie najcz ciej stosowanych sposobów klasyfikacji platform handlowych na rynki B2B, 
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zasad ich funkcjonowania oraz przedstawienie najpopularniejszych tego typu rozwi za  
w Polsce.  
 
 
1. Klasyfikacja platform handlowych na rynku B2B

 Najprostszym sposobem klasyfikacji platform handlowych na rynku B2B jest ich 
podzia  na horyzontalne i wertykalne – uwzgl dniaj cy rodzaj sprzedawanych dóbr. 
Platformy wertykalne oferuj  asortyment przeznaczony dla okre lonej bran y (np. che-
micznej, medycznej motoryzacyjnej), podczas gdy na platformach horyzontalnych do-
st pne s  artyku y wykorzystywane w niemal ka dej firmie (materia y biurowe, sprz t 
IT, meble).  
 Innym podej ciem do klasyfikacji platform handlowych jest ich podzia  ze wzgl -
du na rodzaj sprzedawanych produktów (wykorzystywane do produkcji i nieprodukcyj-
ne, zwane te  operacyjnymi) oraz uwzgl dniaj c typ zakupów (regularne oraz okazjo-
nalne). Na tej podstawie Kaplan i Sawhney wyró nili cztery kategorie platform (2000): 

 MRO (utrzymanie, konserwacja, naprawa) – rynki horyzontalne pozwalaj ce 
na regularne zaopatrywanie si  w towary niezwi zane z produkcj , 

 Yield managers – rynki horyzontalne umo liwiaj ce okazjonalne kupowanie 
towarów niezwi zanych z produkcj , 

 Rynki wymiany (exchanges) – rynki wertykalne pozwalaj ce na okazjonalne 
zaopatrywanie si  w towary wykorzystywane w procesie produkcji, 

 Katalogi (catalog hubs) – rynki wertykalne, na których mo na regularnie ku-
powa  towary wykorzystywane w procesie produkcji. 

 Kolejny podzia  platform uwzgl dnia sposób ustalania cen produktów – ceny 
mog  by  z góry okre lone lub negocjowane na bie co (online) przy ka dej transakcji. 
Sta e ceny wyst puj  w przypadku zakupów katalogowych (chocia  cenniki dla po-
szczególnych klientów mog  by  ró ne i zale e  od wynegocjowanych wcze niej 
umów ramowych). Z kolei negocjacja cen ma zazwyczaj form  aukcji elektronicznej (s  
to z regu y aukcje zamkni te, w których uczestnicz  tylko zaproszeni kontrahenci). 
 Platformy mo na te  klasyfikowa  bior c pod uwag  to, kto jest ich w a cicielem. 
Najpopularniejsze s  platformy sprzeda owe tworzone przez producentów lub dystry-
butorów. Cz sto spotykane s  równie  serwisy zakupowe, które s  w asno ci  organi-
zacji nieb d cej stron  transakcji. Oferuj  one mo liwo  zorganizowania aukcji i za-
kupów katalogowych. Platformy takie mog  by  odp atnie udost pniane klientom, któ-
rzy sami je obs uguj  lub us ug  tak  mo na zleci  pracownikom serwisu. 
 W ród rozwi za  elektronicznych wykorzystywanych na platformach handlowych 
najcz ciej spotykane s  katalogi elektroniczne oraz aukcje elektroniczne. Zostan  one 
szerzej omówione w kolejnych podrozdzia ach.  
 



Ewa Pra at 189

1.1. Katalog elektroniczny

 Katalog elektroniczny to wirtualna prezentacja towarów i us ug oferowanych 
przez dostawców. Katalogi mog  by  zainstalowane na platformie handlowej, w syste-
mie kupuj cego lub na stronach internetowych dostawcy. Funkcjonuj  dwa typy katalo-
gów – lokalne oraz publiczne. Katalog lokalny przeznaczony jest wy cznie dla przed-
si biorstwa, które zawar o ju  umow  z danym dostawc , a prezentowane ceny zosta y 
wcze niej ustalone. Katalogi lokalne umo liwiaj  scentralizowanie negocjacji umów 
ramowych i równocze nie zdecentralizowanie procesów zakupowych. Z kolei katalogi 
publiczne s  ogólnodost pne i zawieraj  opisy wszystkich produktów i us ug, jakie 
oferuj  dostawcy wraz z cenami. Katalogi te znajduj  si  na platformie, która umo li-
wia przegl danie ich zawarto ci wed ug ró nych kryteriów a tak e porównywanie ofert, 
tworzenie list (koszyków) produktów i sk adanie zamówie  (Hernik, 2005).  
 Najwa niejsz  zalet  zakupów katalogowych jest oszcz dno  czasu zwi zanego  
z poszukiwaniem dostawców i porównywaniem ich ofert. Znacznie przyspieszony jest 
równie  proces sk adania zamówienia, który odbywa si  elektronicznie, co eliminuje, 
spotykane podczas stosowania dokumentacji papierowej, opó nienia oraz pomy ki.  
W przypadku wykorzystywania katalogów lokalnych ograniczane s  zakupy u dostaw-
ców, z którymi nie zawarto umów ramowych. Nie bez znaczenia s  oszcz dno ci, wy-
nikaj ce z wyboru najkorzystniejszej oferty, agregacji zamówie  oraz obni enia kosz-
tów operacyjnych zwi zanych z obs ug  zamówie  (Hernik, 2005). 
 
1.2. Aukcje elektroniczne

 Na rynku B2B powszechnie spotykane s  aukcje zakupowe, w których inicjatorem 
jest strona kupuj ca. Najcz ciej stosowana jest aukcja zakupowa angielska, w której 
zaproszeni oferenci wraz z kolejnymi dzia aniami obni aj  aktualn  cen . Spotykane s  
tak e i inne rodzaje aukcji – interesuj ca jest aukcja zakupowa holenderska, w której 
cena proponowana przez nabywc  wzrasta o sta  kwot  w okre lonych odst pach cza-
su, a  do momentu zaakceptowania jej przez jednego z dostawców. 
 Podstawow  zalet  tego typu rozwi za  jest to, e s  prowadzone w czasie rze-
czywistym, co powoduje silniejsz  rywalizacj  w ród oferentów i prowadzi w konse-
kwencji do znacznych oszcz dno ci (redukcja ceny wynosi rednio 15%, ale mo e by  
o wiele wy sza) (Wyld, 2011). Nie bez znaczenia jest te  zwi kszenie wiarygodno ci  
i przejrzysto ci wyników tego typu aukcji. Aukcje zakupowe mog  by  wykorzystywa-
ne w ró nych sytuacjach – poczynaj c od jednorazowych zakupów produktów, poprzez 
wybór dostawców towarów okre lonego rodzaju (umowy ramowe), a ko cz c na znale-
zieniu dostawców us ug (porz dkowych, serwisowych) lub wykonaniu okre lonych 
prac (projekty, remonty) (Pra at, 2017). 
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2. Platformy zakupowe i sprzeda owe

 Zarówno platformy zakupowe, jak i sprzeda owe s u  do usprawnienia zakupów, 
ale sposób ich dzia ania jest ró ny. W kolejnych podrozdzia ach szerzej omówiono 
funkcjonalno ci i zalety tych dwóch rodzajów platform. 
 
2.1. Platformy sprzeda owe

 Platformy sprzeda owe s  zazwyczaj rodzajem sklepu internetowego przeznaczo-
nego wy cznie dla firm i podobna jest te  zasada ich dzia ania. Systemy tego typu 
mog  by  wykorzystywane przez ró ne ogniwa a cucha dostaw – przez przedsi bior-
stwa prowadz ce sprzeda  hurtow , dystrybutorów oraz przez producentów. Celem jest 
usprawnienie kontaktów – podstawow  zalet  tego rozwi zania jest atwa komunikacja 
z kontrahentami. Platforma jest dost pna ca y czas i mog  z niej korzysta  zarówno 
firmy krajowe, jak i zagraniczne. Klient po zalogowaniu si  ma dost p do aktualizowa-
nej na bie co oferty handlowej (która mo e mie  posta  katalogów produktów pocho-
dz cych od jednego lub wi kszej liczby sprzedawców), a tak e do informacji o aktual-
nych stanach magazynowych. Proces sk adania zamówienia jest w pe ni zautomatyzo-
wany, co skraca czas i zmniejsza ryzyko pope nienia pomy ki. W konsekwencji nast -
puje ograniczenie potrzeby komunikacji telefonicznej czy mailowej. 
 Platforma przeznaczona jest dla stosunkowo w skiej grupy odbiorców, a skiero-
wana do nich oferta mo e by  spersonalizowana – dotyczy to przyk adowo konfiguracji 
oferowanych produktów, a tak e wysoko ci rabatów czy terminu p atno ci, które mog  
zale e  od przebiegu wcze niejszej wspó pracy lub od indywidualnych ustale .  
 Cech  charakterystyczna zamówie  na rynku B2B jest ich powtarzalno . Plat-
formy powinny dlatego oferowa  mo liwo  atwego tworzenia zamówie  na podstawie 
zamówie  wcze niejszych. Serwisy te maj  tak e zaawansowane wyszukiwarki dopa-
sowane do potrzeb poszczególnych grup klientów. Filtrowanie powinno umo liwia  
wyszukiwanie produktów po ich szczegó owych parametrach. 
 Platforma mo e by  zintegrowana z systemem informatycznym stosowanym  
w firmie (ERP, CRM czy programem magazynowym i ksi gowym), co dodatkowo 
usprawnia dzia anie i eliminuje potrzeb  powielania danych. Ponadto gromadzone in-
formacje na temat kupuj cych i historii ich transakcji powinny by  analizowane w celu 
poprawy jako ci obs ugi oraz lepszego dostosowania oferty do potrzeb klienta. 
 
2.2. Platformy zakupowe

 Platformy zakupowe pozwalaj  na kompleksowe zarz dzanie wszystkimi elemen-
tami procesu zakupowego, poczynaj c od akceptacji wniosku zakupowego, a ko cz c 
na zap acie za faktur  (tzw. Purchase to Pay). Rozwi zania tego typu s  zazwyczaj 
tworzone przez operatora zewn trznego, który udost pnia je zweryfikowanym dostaw-
com prezentuj cym swoje oferty oraz kupcom poszukuj cym dostawców towarów czy 
us ug. Kupuj cy wyszukuj  produkty przegl daj c katalogi (mog  by  one powi zane 
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platformami sprzeda owymi dostawców) lub wystawiaj  skierowane do dostawców 
post powania i zapytania (o informacj , o propozycj , o cen ). Nast pnie mog  organi-
zowa  aukcje elektroniczne w celu otrzymania najkorzystniejszej oferty. Wi kszo  
platform zakupowych oferuje te  mo liwo  organizowania przetargów elektronicznych 
zgodnych z ustaw  Prawo zamówie  publicznych, z których korzystaj  ró nego typu 
instytucje podlegaj ce pod t  ustaw .  
 Osoba zg aszaj ca zapotrzebowanie przeszukuje katalogi lokalne, aby zidentyfi-
kowa  spe niaj ce jej wymagania produkty z wynegocjowan  ju  cen . Je li takowych 
nie ma, wówczas przegl dane s  katalogi publiczne lub tworzona jest specyfikacja,  
a pracownik dzia u zakupów tworzy i przesy a do potencjalnych dostawców zapytanie 
ofertowe. Nast pnie mo e prowadzi  negocjacje, a w razie potrzeby wykorzysta  aukcj  
elektroniczn . Gdy kupiec nie jest w stanie samodzielnie dokona  wyboru mo e powo-
a  przez platform  zespó  oceniaj cy, który zdalnie zaopiniuje poszczególne oferty.  

 Istotn  funkcjonalno ci  platformy zakupowej jest mo liwo  agregowania pozy-
cji zapotrzebowania dotycz cych takich samych produktów, tak aby w zapytaniu ofer-
towym wykorzysta  efekt skali. Po utworzeniu zapotrzebowania mo e ono podlega  
wielostopniowej akceptacji (wed ug przyj tych w danej organizacji regu ). Po uzyska-
niu akceptacji zostaje ono przekszta cone w zamówienie, które jest generowane w for-
mie elektronicznej przez platform  lub dane s  eksportowane do systemu ERP. Form  
elektroniczn  maj  tak e faktury otrzymywane od dostawców.  
 Zalet  wykorzystywania platformy zakupowej przez nabywc  jest mo liwo  
osi gni cia oszcz dno ci, o których mowa by a w poprzednim rozdziale. Uproszczeniu 
i przyspieszeniu ulega tak e komunikacja pomi dzy wszystkimi pracownikami zaanga-
owanymi w procesy zakupowe, jak równie  pomi dzy firmami b d cymi stronami 

transakcji. Wa n  kwesti  jest tak e mo liwo  optymalizacji procesów zaopatrzenio-
wych i nadzoru nad bud etem ka dego centrum kosztowego. Z kolei g ówn  korzy ci , 
jak  platforma oferuje dostawcom jest atwiejsze dotarcie z ofert  do klientów, a tym 
samym zwi kszenie liczby zawartych transakcji. W wyniku dobrej wspó pracy, kupuj -
cy mo e nawi za  bli sze relacje i do czy  firm  do grona swych sta ych dostawców 
(np. zawieraj c z ni  umow  ramow ). 
 Platformy zakupowe s  niekiedy bardzo rozbudowane i oferuj  wiele zró nicowa-
nych funkcjonalno ci, jednak dzi ki ich modu owej budowie klient mo e ponosi  op at  
jedynie za te elementy, które s  mu przydatne. W tabeli 1 zaprezentowano mo liwo ci 
modu ów najcz ciej wyst puj cych w platformach zakupowych.  
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Tabela 1. Modu y platformy zakupowej i ich mo liwo ci 
 

Modu y  
platformy 

Wybrane mo liwo ci 

Obs uga 
wniosków 

 kreator wniosku 
 tworzenie nowego wniosku na postawie wcze niejszych 
 tworzenie zapytania ofertowego lub post powania przetargowego w referencji 

do wniosku zakupowego 
 monitorowanie kosztów w porównaniu do bud etu centrum kosztowego 

Post powania 

 kompleksowy wybór dostawców (RFI, zapytanie ofertowe, licytacja elektro-
niczna, negocjacje) 

 zgodno  z wymogami ustawy Prawo zamówie  publicznych 
 weryfikacja ofert za pomoc  kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

Rozliczenia 
 ewidencjonowanie dokumentów powi zanych z zamówieniem (np. faktury, 

przedp aty) 
 wygodna akceptacja faktur elektronicznych 

Planowanie  tworzenie planu zakupów na wybrany asortyment wraz z okre leniem bud etu 
 monitorowanie stopnia realizacji planu 

Kontrahenci 
 kategoryzacja dostawców (mo liwo  wyboru indywidualnego zestawu kryteriów) 
 prowadzenie wielostopniowej oceny ofert 
 prowadzenie certyfikacji dostawców 

Elektroniczny 
obieg  
dokumentów 

 ewidencja i dystrybucja ka dego dokumentu w formie elektronicznej 
 okre lenie cie ki akceptacji dla ka dego typu dokumentu 

ród o: opracowanie w asne na podst. OpenNexus (2018); Nextbuy (2018); Aleo (2018).  

 
3. Elektronicznych platform handlowe B2B i ichwykorzystanie w Polsce

 Elektroniczne platformy handlowe s  obecne na polskim rynku B2B ju  od kilku-
nastu lat – przyk adowo najstarszymi platformami zakupowymi s  powsta e w 2001 
roku serwisy Xtrade i Marketplanet. W ostatnich latach wiele platform handlowych 
powsta o w dzi ki finansowaniu uzyskanemu w ramach Programu Operacyjnego – 
Innowacyjna Gospodarka (Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B).  
 Wyniki bada  przeprowadzonych przez Alleo i Deloitte wskazuj , e na polskim 
rynku co trzecie przedsi biorstwo korzysta z platformy handlowej. Znacznie popular-
niejsze s  platformy sprzeda owe stosowane przez firmy ró nej wielko ci. Z kolei ser-
wisy zakupowe wykorzystywane s  zazwyczaj przez wi ksze firmy (Deloitte i Aleo, 
2017). Obecnie dzia a du a liczba platform sprzeda owych, które powsta y na podsta-
wie oprogramowania komercyjnego (np. Solex, Mercatum) lub jako aplikacje dedyko-
wane. Platform zakupowych jest znacznie mniej, a do najpopularniejszych rozwi za  
nale : 

1. Aleo – uruchomiona w 2013 roku platforma, na której obecnie zarejestrowa-
nych jest ponad 3,1 mln dostawców, 65 tys. kupuj cych i ukaza o si  ponad 28 
tys. zapyta  ofertowych (aleo, 2018).  

2. B2B – uruchomiona w 2012 roku platforma; ma oko o 221 tys. dostawców i 
przeprowadzono na niej ponad 80 tys. post powa , w tym ponad 1000 pod ry-
gorem ustawy Prawo zamówie  publicznych (b2b, 2018). 
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3. Marketplanet – dzia aj ca od 2001 roku platforma wspieraj ca projekty zaku-
powe w wielu sektorach, w tym tak e publicznym. Wspó pracuje z 160 tys. 
dostawców, którzy oferuj  produkty w 236 kategoriach. Warto  transakcji 
wynosi rocznie 25 mld z , a osi gni te przez 15 lat czne oszcz dno ci to po-
nad 1,5 mld z  (marketplanet, 2018). 

4. Logintrade – uruchomiona w 2007 roku platforma ma 130 tys. dostawców  
w 324 kategoriach oraz 7 tys. kupuj cych firm. Dokonywanych jest na niej 
oko o 120 tys. transakcji rocznie na kwot  35 mld z  (logintrade, 2018).  

5. Nextbuy – platforma uruchomiona zosta a w 2012 roku, ma ponad 63 tys. zare-
jestrowanych dostawców prezentuj cych oferty w 520 kategoriach. Aktywnych 
kupców jest oko o 300. Jej fragment stanowi platforma e-zamówie  przezna-
czona do obs ugi zamówie  publicznych (nextbuy, 2018). 

6. OpenNexus – platforma dzia a od 2009 roku. W pa dzierniku 2017 roku liczba 
post powa  prowadzonych w tym serwisie przekroczy a 100 tys. Stron  kupu-
j c  jest tak e administracj  publiczn  Na pocz tku 2018 roku liczba aktyw-
nych post powa  na platformie wynosi a oko o 250 (opennexus, 2018). 

 Warto wspomnie , e tak e Urz d Zamówie  Publicznych udost pni  pewne roz-
wi zania informatyczne, wspomagaj ce dokonywanie zakupów. W 2009 roku urucho-
miono Platform  Licytacji Elektronicznych umo liwiaj c  przeprowadzanie trybu 
udzielania zamówie  publicznych, który wykorzystywany jest przy realizacji zamówie  
o stosunkowo niskiej warto ci i dotycz cych produktów lub us ug powszechnie dost p-
nych i o ustalonych standardach jako ciowych. Z kolei w 2014 roku udost pniono Elek-
troniczn j Platform  Katalogów Produktów – eKatalogi, na której oferenci nieodp atnie 
zamieszczaj  karty swoich produktów. G ównym celem stworzenia tego rozwi zania 
by o ujednolicenie procedur udzielania zamówie  poni ej progów bagatelno ci (Pra at, 
2017). Nale y jednak stwierdzi , e obie platformy, cho  darmowe, nie ciesz  si  wi k-
szym zainteresowaniem u ytkowników. Z kolei w 2020 roku ma zosta  uko czona 
platforma e-Zamówienia, która ma zapewni  zelektronizowany proces udzielania za-
mówie  publicznych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. 
 
 
Podsumowanie

 Procesy zakupowe staj  si  strategicznym obszarem wp ywaj cym na wyniki 
finansowe firmy i poziom jej konkurencyjno ci. Dotyczy to zw aszcza przemys u, gdzie 
zakupy stanowi  mog  od 50% do nawet 80% wydatków. Coraz wi kszym zaintereso-
waniem dlatego ciesz  si  rozwi zania mog ce usprawni  prac  s u b zakupu oraz da  
szans  uzyskania oszcz dno ci. Wyniki bada  przeprowadzonych w 2016 roku przez 
firm  Deloitte w kilkuset przedsi biorstwach z 33 krajów wskazuj , e w ci gu kolej-
nych 12 miesi cy a  30% tych organizacji zamierza o inwestowa  w eSourcing (Deloit-
te, 2016). Warto pami ta , e gra toczy si  o wysok  stawk  – wed ug szacunków Pol-
skiej Izby Gospodarki Elektronicznej w 2014 roku warto  transakcji online na rynku 
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B2B szacowana by a na 215 mld z  i by a oko o 10 razy wy sza w porównaniu z ryn-
kiem B2C (Izba Gospodarki Elektronicznej, 2015).  
 Wa n  kwestia jest tak e coraz wi kszy udzia  w zakupach elektronicznych ró -
nych instytucji (np. jednostek administracji, s u by zdrowia, uczelni). Jeszcze w tym 
roku zostan  one zobligowane do wykorzystania narz dzi elektronicznych w zakupach 
powy ej kwoty 30 tys. euro, co mo e je zach ci  do stosowania podobnych rozwi za  
w przypadku zamówie  poni ej tego progu. 
 Elektroniczne platformy handlowe stanowi  równie  szans  dla coraz mniejszych 
firm. Z jednej strony technologia umo liwiaj ca tworzenie platform sprzeda owych jest 
dla nich coraz bardziej dost pna pod wzgl dem finansowym – tanieje i przenosi si  do 
chmury. Z drugiej strony zarejestrowanie si  jako dostawca na platformie zakupowej 
pozwala mniejszym przedsi biorstwom wyj  ze swoj  ofert  poza lokalny rynek. 
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Summary. This paper presents the issues concerning B2B ecommerce platforms. These tools can 
simplify trade contacts and strengthen the relation between business partners. Moreover, they 
facilitate effective negotiations and significant price reduction. This article aims at discussion on 
the most common classification criteria of ecommerce platforms, description of their rules of 
operation and the presentation of the most popular platforms on the Polish B2B market.  
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