
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ FUNDACJI MECENAT 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Fundacja Mecenat z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła 
Woronicza 31, 02-640 zwana dalej Organizatorem, NIP: 5213934930 
 

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających tj. artystów dzieł sztuki, 
zgłoszone dzieła stanowią ich własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek 
postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych 
ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. W 
przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za 
pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli.  

 
3. Dochód z aukcji zostanie przekazany na wsparcie i rozwój artystów, szerzenie wiedzy historycznej i 

prawniczej wśród dzieci i młodzieży, a także na inne cele statutowe Fundacji. 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W licytacji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoby prawne oraz organy jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zwane 
dalej „Uczestnikami”. 

 
2. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas 

trwania licytacji. 
 

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie aukcji. 
 W przypadku stwierdzenia w/w działań, prowadzący ma prawo pozbawić Uczestnika możliwości dalszego 
uczestnictwa w licytacji.  

 
4. Warunkiem nabycia licytowanego w aukcji przedmiotu jest: 

 
1) zgłoszenie udziału poprzez podanie swojej oferty cenowej - przebicia. 
2) akceptacja niniejszego Regulaminu. 
3) prawdziwość danych licytującego, które mogą być sprawdzone z dokumentem tożsamości przez 

Organizatora. 

§ 3 PRZEBIEG LICYTACJI 

1. W dniu licytacji - aukcja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych przedmiotów w restauracji 
„Sen” przy ul. Wioślarskiej 6 w Warszawie. 

2. Dla każdego obrazu zostanie ustalona cena minimalna (cena wywoławcza). 
 

3. Aukcja zostanie prowadzona przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Organizatora, której zadaniem 
będzie wyczytywanie obiektów i kolejnych postąpień, wskazywanie licytujących, ogłaszanie zakończenia 
licytacji oraz wskazywanie zwycięzców.  

 
4. Ceny zgłaszane w trakcie licytacji są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). 

 
5. Cena przebicia oferowana przez Uczestnika jest jawna dla innych Uczestników aukcji. 

 
6. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie 

może być przez niego wycofana, zaś oszacowanie wielkości sumy przebicia zostanie wskazane na miejscu  
i podczas przebiegu licytacji, w zależności od wartości prezentowanego dzieła sztuki. 

 



7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca w momencie, w którym inny Uczestnik Aukcji dokona 
przebicia oferty poprzedniego Uczestnika, według zasad opisanych w niniejszym regulaminie. 

 
 

8. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.  
 

9. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów co do wyniku licytacji powstałych po zakończeniu Aukcji, 
uznaje się iż, ostateczne przebicie dokonane zgodnie z niniejszym regulaminem i do zakończenia licytacji 
konkretnego dzieła sztuki stanowi o wiążącym wyniku licytacji i dokonaniu oferty zgodnie z §3 ust. 7 
niniejszego regulaminu. 

 
10.  Uczestnik Aukcji jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za złożenie swojego oświadczenia    

woli podczas przebiegu licytacji, a także jego obowiązkiem jest dopilnowanie, aby oferty nie były 
składane przez niego lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji 
złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa. 

 

11. Zamknięcie aukcji nastąpi zgodnie z harmonogramem przebiegu licytacji, stanowiący załącznik nr 1 do   
niniejszego regulaminu.  

 
§4 ZAPŁATA CENY 

 
1. Zwycięzca danej licytacji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym 

terminie 3 dni od momentu zamknięcia aukcji. 
 

2. Wpłat można dokonać bezpośrednio po zakończeniu aukcji gotówką albo przelewem na konto bankowe 
Fundacji Mecenat w walucie PLN na rachunek o numerze: 
27 1090 1043 0000 0001 4851 0372  - Z dopiskiem: LICYTACJA IMIĘ i NAZWISKO 

 
 

§5 WYDANIE PRZEDMIOTU LICYTACJI 
1. Wydanie przedmiotu licytacji Zwycięzcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia oraz po okazaniu   

dokumentu poświadczającego udział w licytacji. 
 

2. Odbiór wylicytowanego przedmiotu będzie możliwy: 
 

a) po zakończeniu licytacji i po wpłaceniu ceny nabycia – w dniu 7 czerwca 2022 w trakcie trwania 
Inauguracyjnego Balu Aukcyjnego. 

b)  w siedzibie Fundacji  przy ul. Jana Pawła Woronicza 31, lok. U6,  02-640 w Warszawie w terminie 7 dni 
od dnia zapłaty ceny nabycia na konto bankowe Fundacji. 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do licytacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji  
Aukcji z przyczyn technicznych, bądź z przyczyny wynikającej z siły wyższej. 

 

 

 


