
 
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania wstępnych propozycji nabycia dzieł sztuki 

 

Zarząd ARTNEWS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Sprzedający) niniejszym 

zachęca do składania wstępnych propozycji na kupno dzieł sztuki, których szczegółowy 

wykaz znajduje się w dokumencie zatytułowanym „Dzieła Sztuki” stanowiącym 

załącznik do niniejszego ogłoszenia (dalej również jako: Dzieło Sztuki lub łącznie Dzieła 

Sztuki). Przy czym Sprzedający zastrzega, iż każda z propozycji winna zawierać 

propozycję zakupu wszystkich Dzieł Sztuki wskazanych w dokumencie Dzieła Sztuki. 

Sprzedający oświadcza, iż propozycja dokonania zakupu pojedynczych Dzieł Sztuki nie 

będzie rozpatrywana. Sprzedający oświadcza, iż w przypadku braku uzyskania 

satysfakcjonującej propozycji może nie rozpocząć rokowań z żadnym z podmiotów 

składających propozycje. Minimalna kwota wstępnej propozycji nie może być niższa niż 

2.000.000 zł (dwa miliony złotych). 

 

Wszelkie wstępne propozycje nabycia Dzieł Sztuki należy przesyłać w terminie do dnia 

28 listopada 2014 roku na adres mailowy: cklimont@artnews.com, ewentualnie 

pisemnie na adres: Zarząd ARTNEWS S.A. ul. Bracka 9, 00-501 Warszawa z dopiskiem 

„Propozycja zakupu Dzieł Sztuki”, przy czym liczy się data faktycznego wpłynięcia 

korespondencji pod wskazany wyżej adres (bez znaczenia pozostaje data nadania 

przesyłki). W propozycji w szczególności winny zostać wskazane następujące elementy: 

proponowana cena za wszystkie Dzieła Sztuki, dane podmiotu, z którym Sprzedający ma 

przystąpić do rokowań, rodzaje oraz wysokość proponowanego zabezpieczenia na zapłatę 

ceny proponowanej przez podmiot, który ma przystąpić do rokowań, termin i sposób 

zapłaty ceny, wskazanie osoby upoważnionej do podjęcia rozmów w imieniu podmiotu 

składającego propozycję, w szczególności dane kontaktowe (w tym adres mailowy) oraz 

wszelkie dodatkowe zastrzeżenia. 

 

Dnia 1 grudnia 2014 roku z pośród przesłanych propozycji zostanie wybrany podmiot lub 

podmioty, z którymi zostaną wszczęte rokowania odnośnie zawarcia umowy sprzedaży 

Dzieł Sztuki. Pozostałe podmioty, które przesłały swoje propozycje zostaną 

poinformowana o braku dokonania ich wyboru w terminie do 5 grudnia 2014 na adres 

poczty elektronicznej, z której została uprzednio wysłana propozycja kupna Dział Sztuki 

lub który został wskazany w propozycji. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie jest 

równoznaczny z brakiem wyboru danego podmiotu. 

  

W przypadku dokonania wyboru jednej lub kilku propozycji przez Sprzedającego 

podmioty proponujące zostaną zaproszone do rokowań i omówienia szczegółowych 

warunków na których umowa ma zostać zawarta. 

 

Szczegółowe warunki jakie winna spełniać propozycja, sposób jej składania oraz terminy 

zawarte są w Regulaminie dotyczącym postępowania w sprawie składania wstępnych 

propozycji nabycia dzieł sztuki zamieszczonym na stronie internetowej 

inwestor.artnews.com 

 

Każdy podmiot może przesłać tylko jedną propozycję. 


