
 

 

 
 
 
 
 

Regulamin 

dotyczący postępowania w sprawie składania wstępnych propozycji nabycia dzieł 

sztuki 

 

DEFINICJE: 

Sprzedający  ARTNEWS S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w 

rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, 

pod numerem 0000361811, REGON: 142508754, NIP: 

5272635175, adres: ul. Bracka 9, 00-501 Warszawa. 

Strona internetowa investor.artnews.com 

Dzieła Sztuki łącznie wszystkie obrazy wskazane w pliku Dzieła Sztuki, w 

dalszej części pojedynczo zwane również Dzieło Sztuki. 

Propozycja złożona przez osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną 

posiadającą zdolność prawną wstępna propozycja nabycia Dzieł 

Sztuki, zawierająca, co najmniej informacje, określone w 

Regulaminie. 

Proponujący podmiot (osoba prawna, fizyczna lub inny podmiot posiadający 

zdolność prawną), który złożył Propozycję oraz oświadczenie o 

woli przystąpienia do rokowań, których celem będzie zawarcie 

umowy sprzedaży Dzieł Sztuki. 

Regulamin niniejszy regulamin. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Propozycje mogą składać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i 

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu 

nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

2. Jeśli dane przedstawione w Propozycji wzbudzą uzasadnione wątpliwości 

Sprzedającego Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych 

danych ewentualnie do nie uwzględniania takiej Propozycji. 

 

PROPOZYCJE 

1. Podmiot, które spełnia warunki określone w punkcie Warunki Uczestnictwa może 

złożyć Propozycję. Propozycja winna zawierać w szczególności następujące 

elementy: 

a) cena, za którą Proponujący zamierza nabyć Dzieła Sztuki; 

b) dane Proponującego umożliwiające jego identyfikacje; 

c) dane podmiotu, z którym ma przystąpić do rokowań, jeśli jest to inny podmiot niż 

Proponujący; 
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d) zabezpieczenia zapłaty ceny (sposób i wysokość ew. termin uzyskania 

zabezpieczeń); 

e) wskazanie danych osób, które mają zostać poinformowane o wyborze lub braku 

wyboru Propozycji, w szczególności dane kontaktowe (w tym adres mailowy); 

f) wskazanie osoby upoważnionej do podjęcia rokowań zmierzających do zawarcia 

umowy sprzedaży; 

g) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Proponującego wraz z 

dokumentem potwierdzającym takie umocowanie; 

h) termin, w którym Proponujący mógłby w przyszłości zawrzeć umowę sprzedaży 

oraz zapłacić cenę; 

i) wszelkie inne przedmiotowo istotne elementy umowy sprzedaży oczekiwane 

przez Proponującego. 

2. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej elementów może skutkować 

automatyczną odmową wyboru składanej Propozycji bez wzywania do usunięcia 

braków.  

3. Propozycje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

cklimont@artnews.com ewentualnie w formie pisemnej w biurze Sprzedającego 

mieszczącym się w Warszawie przy ul. Brackiej 9 (00-501 Warszawa) z dopiskiem 

„Propozycja zakupu Dzieł Sztuki”. 

4. Propozycje mogą być składane w terminie do dnia 28 listopada 2014 roku. Dla 

skutecznego złożenia Propozycji należy przesłać ją drogą elektroniczną ew. złożyć w 

biurze Sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2014 roku. 

W celu usunięcia wątpliwości Sprzedający zaznacza, że złożenie przesyłki w 

placówce operatora pocztowego ew. nadanie kurierem przed dniem wskazanym 

powyżej pozostaje bez znaczenia dla uznania czy Propozycja została złożona w 

terminie. 

 

WYBÓR PODMIOTÓW Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ 

ROKOWANIA 

1. Sprzedający przystąpi do oceny złożonych Propozycji niezwłocznie po upływie 

terminu w którym Propozycje miały być składane. 

2. Sprzedający dokona wyboru Proponujących lub Proponującego, z którym przystąpi 

do prowadzenia rokowań w terminie do dnia 1 grudnia 2014 roku. Przy czym 

Sprzedający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnego 

Proponującego w szczególności jeśli żadna z proponowanych cen nie będzie 

satysfakcjonująca. 

3. Proponujący zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej Propozycji w 

terminie do dnia 5 grudnia 2014 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres poczty elektronicznej wskazany przez Proponującego w Propozycji. 

4. Jeżeli Sprzedający do dnia 5 grudnia 2014 roku nie poinformuje żadnego 

Proponującego o zaproszeniu do rokowań żadnej Propozycji oznacza to, iż nie 

dokonał wyboru żadnej z Propozycji.  
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5. Sprzedający w szczególności, ale nie wyłącznie, może nie dokonywać 

wyboru żadnej Propozycji jeśli żadna z Propozycji nie zawiera ceny, która byłaby 

satysfakcjonująca dla Sprzedającego. 

6. Po dokonaniu wyboru Proponujących lub Proponującego zostaną oni (on) zaproszeni 

do siedziby Sprzedającego w celu omówienia szczegółów transakcji w tym 

przedstawienia projektu umowy. 

7. Kryteria według których Proponujący będą zapraszani do wzięcia udziału w 

rokowaniach to przede wszystkim, ale nie wyłącznie, cena oraz rodzaj i wysokość 

zabezpieczenia zapłaty ceny. 

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru żadnego Proponującego 

bez konieczności podania uzasadnienia i bez możliwości dochodzenia z tego tytułu 

wobec Proponującego jakichkolwiek roszczeń. 

 

DANE OSOBOWE 

1. Poprzez nadesłanie Propozycji Proponujący oraz osoba fizyczna bezpośrednio 

składająca Propozycję wyraża zgodę i upoważnia Sprzedającego do przetwarzania 

jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów związanych z 

wyborem Proponujących oraz późniejszymi rokowaniami, jak również upoważnia 

Sprzedającego do publikacji tych danych osobowych 

2. Dane osobowe podane przez Proponujących są przetwarzane przez Sprzedającego, 

doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji przeprowadzenia wyboru Proponującego 

oraz późniejszych rokowań i zawarcia umowy sprzedaży.  

3. Proponujący  mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez 

przesłanie odpowiedniego wniosku na adres Sprzedającego.  

4. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Sprzedający.  

 

REKLAMACJE 

1. W przypadku wystąpienia problemów przy składaniu Propozycji za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub listownie każdy Proponujący może złożyć reklamację w 

tym zakresie.  

2. Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie nie później niż w terminie 5 dni od 

wystąpienia zdarzenia objętego reklamacją.  

3. Reklamacje należy zgłosić na adres poczty elektronicznej cklimont@artnews.com, 

ewentualnie pisemnie pod adresem Zarząd ARTNEWS S.A., ul. Bracka 9, 00-50 

Warszawa. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia wpływu. Zgłaszający Reklamację zostanie poinformowany o jej wyniku 

niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wydania rozstrzygnięcia. 

Informacja odnośnie wyniku złożonej reklamacji zostanie przesłana na adres poczty 

mailto:cklimont@artnews.com
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elektronicznej wskazany przez zgłaszającego a w razie w braku podania 

ww. danych zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji lub 

będzie do wglądu w siedzibie Sprzedającego. 

5. W przypadku, jeśli reklamacja dotyczy uchybienia terminu przy składaniu propozycji 

łącznie z reklamacją należy złożyć Propozycję. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Proponujący spełniają warunki 

określone w Regulaminie. W tym celu Sprzedający może żądać złożenia określonych 

oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych 

dokumentów.  

2. Składając Propozycję Proponujący podporządkowuje się postanowieniom 

Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie investor.artnews.com oraz do wglądu w siedzibie 

Sprzedającego. 

4. Wszelkie działania podejmowane przez Proponujących powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.  

5. W przypadku, jeśli przepis obowiązującego prawa dotyczące konsumentów są 

korzystniejsze niż przepisy Regulaminu pierwszeństwo należy dać ogólnie 

obowiązującym przepisom prawa. 

 

 

 

 

 


