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                                          Regulamin aukcji specjalnej (internetowej)

1. Aukcja internetowa zostanie aktywowana 6 listopada na stronie 
www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl

2. W celu rejestracji uczestnictwa w aukcji internetowej należy założyć konto na stronie 
antykwariatu oraz postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na 
stronie internetowej.

3. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni
przedstawiciele), które zostały zarejestrowane przez organizatora aukcji, lub złożyły 
zlecenie kupna w formie pisemnej, poprzez e-mail lub fax. 

4. W imieniu osób, które zgłosiły zlecenie kupna w formie pisemnej, poprzez e-mail lub 
fax, w aukcji internetowej licytuje upoważniony przedstawiciel antykwariatu.

5. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę, o wyniku licytacji decyduje 
kolejność zgłoszeń. Przedstawiciel antykwariatu informuje obie strony o zaistniałej 
sytuacji.

6. Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie.

7. Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które 
nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

8. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Obiekt posiada cenę gwarantowaną, 
poniżej której nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

9. Prowadzący aukcję może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty 
Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

10. Postąpienie w licytacji wynosi 5.000 PLN.

11. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje 
14.12.2018 r. o godz. 15:00. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji 
sporu, prowadzący aukcję ma prawo rozstrzygnąć spór.

12. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej 
oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.
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13. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, 
ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez 
właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą 
ofertę nabywcy. 

14. Do ceny wylicytowanej antykwariat dolicza 7% opłaty aukcyjnej.

15. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska mają prawo pierwokupu po 
wylicytowanej cenie w przypadku sprzedaży książki w ciągu 5 dni od zakończenia aukcji.

16. Nabywca zobowiązuje się dotrzymać 21-dniowego terminu płatności od daty 
otrzymania potwierdzenia nabycia pozycji. Po tym terminie będą naliczane ustawowe 
odsetki. 

17. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie 
dokonania całej wpłaty.

18. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne 
licytowanych pozycji. 

19. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres Antykwariatu Wójtowicz.

20. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków aukcyjnych.

21. Wykorzystywanie opisów bibliograficznych oraz ilustracji zamieszczonych na stronie
internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl jest możliwe wyłącznie po 
uzyskaniu zgody Antykwariatu Wójtowicz.

22. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), osoba, która dokona zakupu (bądź pośredniczy w zakupie, 
w tym reprezentuje osoby prawne) obiektu za cenę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana 
do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL/NIP).

23. Wywóz materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r.


