
REGULAMIN AUKCJI SZTUKI W SZTUCE WYBORU 8.12.2018 R.  

1. Organizatorem aukcji jest Jednostka Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-257) 
przy ulicy Słowackiego 19, NIP: 5833177713, KRS 0000550785, REGON 361124640, re-
prezentowaną przez Prezeskę Magdalenę Kalisz, Wiceprezesa Pawła Szopowskiego.  

2. Przedmiot aukcji.  

Przedmiotem licytacji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez ich właścicie-
li. Organizator aukcji jest pośrednikiem handlowym pomiędzy artystami wstawiającymi 
obiekty na aukcji a kupującymi. Zgodnie z oświadczeniami artystów obiekty stanowią ich 
własność lub dysponują oni pełnią praw w zakresie rozporządzania nimi i nie są objęte ja-
kimkolwiek postępowaniem sądowym czy skarbowym.  

3. Katalog.  

Aukcji towarzyszy katalog, opublikowany w formie elektronicznej, gdzie informacyjnie 
przedstawione są wszystkie wystawione do licytacji obiekty wraz z opisem. 

 
4. Wystawa. 
Wystawy obiektów aukcyjnych dostępna będzie od piątku (7.12) od godz 16.00 do soboty 
(8.12) do godz. 19.00.  

5. Aukcja.  

Aukcja prowadzona jest zgodnie z polskimi przepisami prawnymi. O wysokości postąpie-
nia lub powtórzeniu licytacji decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji następuje w mo-
mencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera - jest to równoznaczne z zawarciem umowy 
kupna - sprzedaży pomiędzy Organizatorem a Licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu, Aukcjoner jest odpowiedzialny za 
rozstrzygnięcie ewentualnego konfliktu. Może też ponownie rozpocząć licytację obiektu.  

6. Cena wywoławcza.  

Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest kwotą, od której 
rozpoczyna się licytacja. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć 
się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. 

7. Tabela postąpień.  

Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner podaje kolejne postąpienia we-
dług tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może on wedle własnego uznania 
zdecydować o innej wysokości postąpienia i przyjąć inną wysokość oferty. 

8. Dogrywka. 

Po zakończeniu aukcji Aukcjoner może ogłosić dogrywkę na obiekty, które nie znalazły 
nabywcy w głównej licytacji. W przypadku zainteresowania więcej niż jednej osoby Au-
kcjoner przeprowadza pomiędzy nimi licytację wg tych samych zasad co licytacja główna.  

9. Sprzedaż obiektów niesprzedanych.  



Jeszcze przez 14 dni od dnia aukcji oferowane są wszystkie obiekty niesprzedane pod-
czas głównej licytacji w cenach uzgodnionych z artystą. Zakup ten też podlega opłatom 
aukcyjnym. 

 
10. Opłata aukcyjna. 
 
Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny 
obiektu i wynosi 20%. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w 
przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z 
opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. 

 
11. Płatność.  

Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w ciągu 5 dni 
od zakończenia aukcji. Przyjmujemy płatność gotówką, kartami płatniczymi i kredytowymi 
oraz przelewem na rachunek bankowy Organizatora.  

Numer rachunku bankowego: 41 1140 2004 0000 3202 7585 9573  

12. Dokumenty sprzedaży.  

Na zakupione obiekty wystawiamy paragon lub na wyraźne życzenie klienta fakturę VAT-
marża (najpóźniej siedem dni od daty zapłaty). 

 
15. Odbiór. 

 
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty. Wy-
magane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakupione obiekty mogą 
zostać wydane tylko nabywcy lub osobie posiadającej pisemne jego upoważnienie. Na ży-
czenie Organizator może zapakować i wysłać zakupione prace pocztą kurierską na koszt 
odbiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy 
lub uszkodzenia obiektu podczas transportu. Zakupione na aukcji obiekty powinny być 
odebrane w ciągu 10 dni od dnia aukcji. W przeciwnym razie klient może być obciążony 
kosztami magazynowania.  

16. Dane.  

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych oso-
bowych przez Organizatora. Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają 
do wyłącznej wiadomości Organizatora i podmiotów powiązanych, które mogą je przetwa-
rzać w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. 


