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Regulamin aukcji charytatywnej Refugees Welcome 2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Aukcji jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 6/14a,

00-537 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000030279, NIP: 1181570203, REGON: 016446315, posiadająca status
organizacji pożytku publicznego (dalej jako „Organizator”).

2. Przedmiotem aukcji są, wystawione w miejscu i w czasie trwania aukcji, dzieła sztuki
przekazane Organizatorowi w darowiźnie na cele niniejszej aukcji oraz dzieła wystawione na
aukcję przez ich właścicieli, których Organizator podczas aukcji reprezentuje na mocy
stosownego pełnomocnictwa (dalej „Dzieła”). Lista Dzieł znajduje się na stronie internetowej
programu Refugees Welcome w katalogu aukcyjnym: http://refugees-welcome.pl/aukcja.

3. Organizator oświadcza w imieniu swoim i artystów - właścicieli dzieł, których reprezentuje
podczas aukcji, że według ich najlepszej wiedzy, własność Dzieł ani możliwość rozporządzenia
tą własnością nie jest ograniczona żadnym prawem rzeczowym, ani żadnym innym prawem
osoby trzeciej, a Dzieła nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego czy
administracyjnego.

4. Cały zysk z aukcji przekazany Organizatorowi zostanie przeznaczony na cele statutowe
Organizatora, w szczególności na działalność programu Refugees Welcome oraz Centrum
Pomocy Cudzoziemcom.

II. CZAS I MIEJSCE AUKCJI
1. Aukcja odbędzie się w niedzielę 20 czerwca 2021 roku o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy ul. Pańskiej 3 w Warszawie.
2. W zależności od sytuacji epidemiologicznej, uczestnicy aukcji będą uczestniczyć w niej zdalnie

(przez internet i telefon) i przez pełnomocników lub na żywo z zachowaniem obowiązujących
obostrzeń lub w obu tych formach.

III. WARUNKI I SPOSÓB UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną

zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania.

2. W aukcji można uczestniczyć:
a. za pośrednictwem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum: kontaktując się przed aukcją z

Towarzystwem Przyjaciół Muzeum pod adresem: towarzystwo@artmuseum.pl i składając
zlecenia stałe z limitem ceny lub zlecenia licytacji przez telefon.

b. za pośrednictwem portalu Artinfo.pl:
● przed aukcją: logując się na stronie artinfo.pl i składając zlecenia stałe z limitem ceny

lub zlecenia licytacji przez telefon;
● w trakcie aukcji: licytując przez Internet na platformie Artinfo LIVE.
● zasady licytacji przez portal Artinfo zostały opisane na stronie: artinfo.pl

c. za pośrednictwem Desy:
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● przed aukcją: logując się na stronie bid.desa.pl i składając zlecenia stałe z limitem ceny
lub zlecenia licytacji przez telefon;

● w trakcie aukcji: licytując przez Internet na platformie bid.desa.pl lub przez aplikację
Desa Unicum.

● zasady licytacji przez Desę zostały opisane na stronie: bid.desa.pl
3. W przypadku pytań o sposób licytacji odpowiedź można uzyskać pod adresem:

aukcja@refugeeswelcome.pl.

IV. PRZEBIEG AUKCJI
1. Aukcja jest poprzedzona wystawą Dzieł w siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w

Warszawie przy ul. Pańskiej 3 w Warszawie w dniach 15 - 19 czerwca 2021 roku.
2. W katalogu aukcyjnym dostępnym na stronie internetowej programu Refugees Welcome:

http://refugees-welcome.pl/aukcja podana jest lista licytowanych dzieł, ich opisy i zdjęcia,
numery aukcyjne oraz ceny wywoławcze (minimalne).

3. Otwarcia aukcji dokonuje osoba prowadzącą aukcję w imieniu Organizatora, zwana dalej
Aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o kolejności licytacji Dzieł, a także ma prawo wycofać z
licytacji poszczególne Dzieła bez konieczności podania przyczyny.

4. Aukcja odbywa się ustnie i publicznie. Po rozpoczęciu licytacji danego Dzieła, tj. podania jego
ceny minimalnej przez Aukcjonera uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenowe – przebicia. O
wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner.

5. Każda deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej i od ceny minimalnej.
6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji zaoferuje wyższą

cenę.
7. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę,

a jego oferta cenowa została skutecznie przybita. Przybicie następuje w momencie uderzenia
młotkiem przez Aukcjonera po trzykrotnym powtórzeniu najwyższej zaoferowanej ceny i jest
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Organizatorem, lub właścicielem
Dzieła, w imieniu którego Organizator działa, a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę.
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu, Aukcjoner jest odpowiedzialny za jego
rozstrzygnięcie, w tym Aukcjoner może ponownie rozpocząć licytację Dzieła.

8. W sytuacji, gdy żaden z uczestników nie złoży oferty cenowej w stosunku do danego Dzieła,
Aukcjoner zachowuje uprawnienie, według własnego uznania, do kontynuowania licytacji
danego Dzieła poniżej ceny wywoławczej, o czym Aukcjoner informuje uczestników. W takim
przypadku, po zgłoszeniu pierwszej oferty cenowej licytacja jest kontynuowana na warunkach
określonych powyżej, przy czym nie obowiązują postanowienia o cenie wywoławczej
(minimalnej).

9. Organizator potwierdza pisemnie sprzedaż Dzieła.
10. Uczestnik, który wygrał aukcję jest zobowiązany zapłacić zaoferowaną cenę w ciągu 7 dni od

zakończenia aukcji przelewem na rachunek bankowy Fundacji Ocalenie o numerze 11 1750
0009 0000 0000 2156 6004, chyba że inaczej uzgodniono. W tytule prosimy wpisać nazwę
aukcji i numer obiektu.

11. Odbiór wylicytowanych Dzieł jest możliwy wyłącznie po zapłacie całej ceny. Na życzenie
nabywcy Organizator może wysłać wylicytowane Dzieła pocztą kurierską na koszt odbiorcy.

12. Własność Dzieła przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny.
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13. W przypadku opóźnienia w zapłacie, które przekracza 5 dni, Organizator lub reprezentowany
przez Organizatora właściciel Dzieła może w ciągu kolejnych 7 dni odstąpić od umowy
sprzedaży danego Dzieła.

14. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), niniejszym informujemy, że na
podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, nabywcom nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy.

15. Zakończenie aukcji nastąpi po zlicytowaniu wszystkich zgłoszonych do aukcji Dzieł. Aukcjoner
ma jednak prawo zadecydować o wcześniejszym zakończeniu aukcji – rezygnując tym samym
z przeprowadzenia licytacji niektórych Dzieł.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji lub odwołania aukcji – do

momentu jej rozpoczęcia. Zmiany lub uchylenie warunków zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej, na której zostały ogłoszone warunki:
http://refugees-welcome.pl/aukcja.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy
polskiego prawa.
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