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ZLECENIE  

 

Polski Dom Aukcyjny  ul. Batorego 2, 31-135 Kraków tel.: +48 12 3414737 
www.polskidomaukcyjny.com.pl   mail.: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl 

ZLECENIE LICYTACJI 

 

VII Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej, 27 października 2016, godz. 19:30 

Sheraton Kraków Hotel, ul. Powiśle 7 
 

Możliwe jest złożenie pisemnej oferty na obraz zgłoszony do licytacji bądź udział telefoniczny. Należy wypełnić kwestionariusz 

zgłoszeniowy i przesłać mailem do dnia poprzedzającego aukcję, na adres: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl. Polski Dom Aukcyjny 

zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w przypadku niezgodności podanych danych ze stanem faktycznym. 

 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres ………………………………………………………………………………………….………….…………………………………. 

 

Dokument tożsamości………………….. .      Email:  …………………………………… Telefon: ……………………………………… 

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski gwarantuje poufność danych osobowych 

 

Nr poz. 

 

Opis pozycji (autor, tytuł, wymiary) Maksymalna 

cena Oferenta / 

Kontakt telefoniczny 

   

   

   

   

Regulamin  

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Polskiego Domu 

Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania 

i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób 

trzecich. 

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub  poddaje obiekt 

ponownej licytacji. 

3. Polski Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym. 

4. Do udziału w aukcji upoważnia wpłacenie zwrotnego wadium w wysokości 1000 PLN. 

5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Polskiemu Domowi 

Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub  licytować telefonicznie. Usługi te –  wpłata wadium, rezerwacja linii telefonicznej i inne 

– należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyjnym 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny 

rezerwowe. 

6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży. 

7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w  ciągu 10 dni od  zakończenia aukcji. W  razie nie wywiązania się z umowy 

przez Kupującego, Polski Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić 

od umowy sprzedaży z Nabywcą narażając go na przepadek wadium. 

8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z 

opłatą organizacyjną. 

9. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w  wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w  sprzedaży poaukcyjnej. 

Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna jest kwotą brutto. 

10. Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów. 

11.Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu w wylicytowanej kwocie. 

 

Do udziału w licytacji upoważnia wpłacone wadium w wysokości 10% planowanych zakupów. Kwotę prosimy przelać na numer 

konta: IBAN: PL 42 1160 2202 0000 0002 2276 1712 SWIFT: BIGBPLPW 

W przypadku nie podjęcia zakupu na aukcji, wadium zostanie odesłane uczestnikowi aukcji. 

Zlecenie licytacji jest równoznaczne  z akceptacją ceny wywoławczej zgłoszonego obiektu. 

 

Imię, nazwisko                                                              Data:                                                                    Czytelny podpis: 

 

………………………………….…………………………………………………………………………………………....…………… 

http://www.polskidomaukcyjny.com.pl/

