
Fundacja „Ogród Nadziei”
zaprasza na

XVIII
AUKCJĘ 

CHARYTATYWNĄ
„Ziarno SZTUKI —
Ogród NADZIEI”

w dniu 22 kwietnia 2021 r.
o godz. 19.00

Aukcja odbędzie się
bez udziału publicz ności



Drodzy Państwo,
Aukcja Charytatywna „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI” stała się pełnoletnia. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na jej 18. edycję. Jak przystało 

na dorosłą pannę, zgromadziła już bogaty bagaż doświadczeń i śmiało można powiedzieć, że wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym 
i pres  żem zbudowanym w oparciu o wieloletnią tradycję.

Przez wszystkie minione lata Aukcja zgromadziła wokół siebie liczne grono wielbicieli. Są wśród nich wspaniali Artyści, którzy hojnie dzielą się 
owocami swojej pracy, przekazując dzieła do licytacji. Jest Pan Andrzej Pągowski rok rocznie projektujący charytatywnie plakat Aukcji. Jesteście 
Państwo — Licytujący, kolekcjonerzy i miłośnicy sztuki, łączący swoją namiętność z pragnieniem niesienia pomocy osobom chorym na raka i ich 
bliskim. Są szacowne instytucje kultury, goszczące Aukcję w swoich progach i wspierające jej organizację. Są fi rmy Partnerskie, Patroni Honorowi 
i Medialni. Są także wolontariusze, niewidoczni, ale jakże oddani. Aukcja jest wspólnym dzieckiem nas wszystkich i w jej 18. urodziny pragnę 
serdecznie pogratulować i z całego serca podziękować Wszystkim, którzy ją z nami współtworzą.

W trudnym czasie pandemii po raz kolejny nie jesteśmy w stanie zrealizować aukcji na żywo, pomimo ogromnego wsparcia ze strony naszego 
Partnera: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek U-Jazdowski, za które jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Właśnie w tym czasie doceniamy szczególnie 
wartość relacji międzyludzkich i rolę wzajemnego wsparcia. Mając na uwadze dotkliwe ograniczenia i potrzeby osób chorych onkologicznie, zwracamy 
się do Państwa o wsparcie naszych działań w ramach Integralnego Programu Zdrowienia, na realizację którego zbieramy środki podczas Aukcji. Dzięki 
Waszej hojności możemy wspomagać naszych Podopiecznych w radzeniu sobie z doświadczeniem choroby, docieraniu do źródeł wewnętrznej mocy, 
powrocie do zdrowia i poprawie jakości życia. To dla nas niezwykle cenny Dar, będący wyrazem zarówno empa  i i zrozumienia dla drugiego człowieka, 
jak i uznania dla artystów ofi arowujących swoje dzieła z potrzeby serca. Kiedy łączymy się we wspólnej idei płynącej z ponadczasowych, ogólnoludzkich 
wartości, wnosimy bezcenny wkład do świata, stając się zmianą, jaką chcemy w nim widzieć i współtworząc ją.

Właśnie teraz zachodzi głęboka przemiana w ludzkiej świadomości na skalę globalną. Pandemia, jak każdy kryzys odziera nas z iluzji i otwiera na 
transformację. Odchodząc od sztucznie wykreowanych konsumpcyjnych wartości, zwracamy się w stronę tego, co na prawdę ważne, co jest esencją 
człowieczeństwa. Miłość jest tym ziarnem, zasianym w sercu każdego z nas. To dar, którym możemy dzielić się z innymi, odpowiadając na ich potrzeby, 
dając im nasze wsparcie. W ten sposób dedykujemy siebie prawdziwym wartościom i tworzymy Nową Ziemię, jakiej wszyscy pragniemy.

Mam nadzieję, że wzorem poprzednich edycji, osiemnasta Aukcja Charytatywna dostarczy Państwu zarówno wielu artystycznych uniesień, jak 
i intensywnych emocji podczas licytacji — jak na „osiemnastkę” przystało, przynosząc obfi te owoce, dla dobra Podopiecznych „Ogrodu Nadziei” 
i wzrostu każdego z Państwa. 

Monika Anna Popowicz
współzałożycielka i prezes „Ogrodu Nadziei”
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1Karol Bąk
Mojra, 2021

olej, płótno
30 x 40 cm
na odwrocie
pieczęć autorska, 
sygn. p.d.: 
monogram wiązany 
BK, Bąk



2Magdalena 
Daniec
Pocztówka 
znad morza,
2020

olej, kolaż, płótno
33 x 27 cm
sygn. p.d.: M.D.



3Paweł
Dąbrowski
Taniec, 2019

akryl, płótno
100 x 73 cm
sygn. l.d: 
monogram wiązany



4Jerzy Dmitruk
Dzień Weselny
z cyklu „Miasto
obiecane”, 2000

akwaforta, akwatinta, papier
33 x 25 cm 
(wymiar kompozycji)
zachowany pełny arkusz,
praca sygnowana 
i datowana ołówkiem
egz.: 8/50



5Jerzy
Dmitruk
Obrotność 
ziemi z cyklu 
„Pejzaż dobry
jak chleb”, 2014

akwatinta, akwaforta,
papier
21 x 20 cm 
(wymiar kompozycji)
zachowany pełny arkusz,
praca sygnowana 
i datowana ołówkiem
egz.: 10/50 



6Jerzy Dmitruk
Wieczorny akt 
z cyklu
„Akt twórczy”, 
2020

akwaforta, akwatinta, papier
25 x 18 cm 
(wymiar kompozycji)
zachowany pełny arkusz,
praca sygnowana 
i datowana ołówkiem
egz.: 5/50 



7Jan Dobkowski
Bez tytułu, 1993

pastel, papier
50 x 70 cm



8Magdalena Dobrucka
Noblistka 1,
2019

mała forma rzeźbiarska,
brąz lany
śr. 19 cm
sygn. na odwrocie:
Magdalena Dobrucka
„Noblistka” 2019



9Patrycja Dołowy
z serii 
„Widoczki”,
Bielsko-Biała 
2017

wydruk 
na papierze 
fotograficznym
50 x 50 cm
sygnowany 
i opisany na odwrocie



10Edyta Dzierż
Warstwy
światła 
i koloru, 2021

akryl, olej, płótno
27 x 33 cm
sygn. p.d: Edyta Dzierż



11Izabela Gałązka
Najada 
zimowa, 2020

olej, płótno
70 x 50 cm
sygn. p.d.: IG XI 2020



12Jakub
Godziszewski
Noc Świętojańska, 
2015

olej, pozłota płatkowa, płótno
120 x 50 cm



13Krzysztof Gliszczyński
z cyklu „Mitologia czerwieni”, 1996

olej, pigment, 
wosk, płótno
34,5 x 42,8 cm
na odwrocie
nalepka opisowa, 
sygn. p.d.: 1996

DAR GALERII ARTEMIS 
 W KRAKOWIE



14Konrad Hamada
Kościół na Skałce w Krakowie, 2015

olej, płótno
70 x 100 cm
sygn. p.d.: 
Kondrat 
Hamada 2015



15Majid
Jammoul
Trajektoria —
Etiuda V, 2019

miedź, granit
38 x 43 x 26 cm,
sygn. pieczątka autorska



16Łukasz Jankiewicz
Lato, wycieczka rowerowa, 2020

olej, płótno
100 x 150 cm
sygnowany 
na odwrocie



17Krzysztof 
Jegliński
Wrzosowisko, 
2016–2019

akryl, putrido, 
płyta pilśniowa
90 x 75 cm
sygn.: brak



18Michał Jędrczak
Schemat I, 2019

olej, płótno
60 x 90 cm
nalepka autorska
na odwrocie,
sygn. l.d.: Jędr 19



19Jolanta
Johnsson
z cyklu Structure 
from nature, 2019

linoryt, papier
100 x 70 cm
zachowany pełny arkusz,
praca sygnowana ołówkiem
egz.: 2/30



20WITOLD – K (Leszek Wit Kaczanowski)
Folksong, 1963/2019

akryl, serigrafia, 
papier
101 x 73 cm
(wymiar kompozycji)
zachowany 
pełny arkusz,
sygnowany 
i datowany ołówkiem 
p.d: ‘Witold .K. 1963’,
opisany ś.d: ‘Folksong’
egz.: 180/250



21Andrzej Kalina
z cyklu
„Poza układem”, 
2021

linoryt
100 x 70 cm
sygnowany i datowany 
na odwrocie: A.Kalina/2021
egz.: E/A



22Antoni 
Kowalski
Medytacja 
lotos I/III, 2004

druk cyfrowy, papier
25 x 19 cm (w św. p.-p.)
sygn. p.d: Antoni Kowalski 04
egz.: 2/20

DAR GALERII ARTEMIS 
 W KRAKOWIE



23Paweł Król
Ewa 2021, 2021

akryl, płótno
120 x 80 cm, rama autorska
sygn. p.d.: P.Król.21.



24Bożena 
Kuzio-
-Bilska
Pejzaż 
w kwadracie 
— lato, 2018

akryl, płótno
70 x 70 cm
sygn. p.d.: B.Kuzio



25Jacek Lipowczan
Bavarian Idyll — Oktoberfest 2018, 2017

olej, deska
50 x 65 cm
sygn. l.d.:
Jali 08/17, Nr 133



26Mikołaj Malesza 
z cyklu „Ptaki moje”, 2009

olej, płótno
50 x 73 cm
sygn. p.d.: M08/9



27Franciszek Maśluszczak
Pewnego dnia, 2020

akwarela, papier
21 x 23 cm
sygn. p.d: 
2020 Franciszek 
Maśluszczak



28Joanna 
Mrozowska
Rabatki, 2017

akryl, płótno
130 x 100 cm
sygn. na odwrocie:
opis pracy,
Joanna Mrozowska



29Beata Musiał-
-Tomaszewska
Tancerka flamenco, 
2021

olej, płótno
70 x 50 cm
sygn. p.d.: MT



30Krzysztof Pająk
Kody DNA, 2020

olej, płótno
50 x 70 cm
sygn. p.d.: 
K. Pająk, 
monogram 2020PK



31Jerzy Panek
Autoportret, 1995

tusz, papier
29 x 20 cm (w św. p.-p.)
sygn. l.d.: Panek 95

DAR GALERII ARTEMIS 
 W KRAKOWIE



32Antoni Janusz
Pastwa
bez tytułu, 1994

pastel, papier
70 x 50 cm
sygn. p.d: Pastwa 94



33Jan Kanty
Pawluśkiewicz
Comi Coma, 2016

grafika żel art, papier
41 x 31 cm
sygn. p.d.: 
Jan Kanty Pawluśkiewicz 2016
egz.: 1/50

dar Galerii Autorskiej Żel-Art 
Jana Kantego Pawluśkiewicza



34Anne Plaisance
Je ne sais quoi fumer 
z serii 
please tell her 
that I love her

technika mieszana na płótnie
11 x 11 cm



35Artur 
Przebindowski 
Parma
z serii „Znaki”, 
2021

akryl, płótno
33 x 27 cm
opis na odwrocie, sygn. l.d:
Artur Przebindowski



36Jacek Opała
Fly away, 2020

ceramika,
szamot szkliwiony
62 x 54 x 38 cm
podstawa z piaskowca
sygn. na odwrocie:
OP M10



37Marek Rużyk
Star of hope, 2021

olej, płótno
70 x 50cm
sygn. l.d.: Rużyk 2021 



38Krzysztof Ryfa
Na skraju, 2018

olej, płótno
110 x 110 cm
sygn. na odwrocie:
Krzysztof Ryfa 2018 



39Grzegorz Skrzypek
Księżycowy król, 2017

olej, płótno
40 x 60 cm
sygn. l.d.:
Skrzypek, 2017



40Iwona
Sroczyńska
Konstelacja 
bezwarunkowa, 
2020

linoryt, papier
87,5 x 58 cm (w św. p.-p.)
sygn. p.d.: I. Woszczyńska-
-Sroczyńska, 2020



41Bernadeta
Sudnikowicz
Irysy, 2021

akryl, płótno
80 x 65cm
sygn. na odwrocie:
opis pracy. B. Sudnikowicz



42Urszula Tarasiewicz
Marocco 2018,
2011/2018

digital, 
Lambda Print
50 x 70 cm
sygn. na odwrocie
egz.: 1/5



43Iwona Teodorczuk-Możdzyńska
Początek, 2017

karton, flamaster,
technika mieszana
25 x 25 cm
sygnowana 
na odwrocie ołówkiem: 
Iwona TM



44Stanisław Tomalak
Fragment 648 z cyklu „Niebo i ziemia”

olej, płyta pilśniowa
90 x 90 cm
sygn. p.d: St.AT.



45Anna Wątróbska-Wdowiarska
Żeglarze — Vasco da Gama
i Dom Henrique Navegador 
— Podróżnicy, 1999

mała forma
rzeźbiarska, 
brąz
patynowany
śr. 20 cm
sygnowany 
w odlewie
z przodu: ABW



46Joanna Wiszniewska-Domańska
Pejzaż z kołem ratunkowym, 2017

offset, 
papier 
akwarelowy, 
ręcznie 
kolorowany
16,5 x 21 cm 
(w św. p.-p.)
praca sygnowana 
i datowana ołówkiem
egz.: 23/50



47Joanna Wiszniewska-Domańska
Szum morza, 2005

offset,
papier 
akwarelowy, 
ręcznie 
kolorowany
15 x 25 cm 
(w św. p.-p.)
praca 
sygnowana 
i datowana
ołówkiem
egz.: 63/85



48Joanna Wiszniewska-Domańska
Człowiek z kotwicą, 2007

offset,
papier 
akwarelowy, 
ręcznie 
kolorowany
26,5 x 41 cm 
(w św. p.-p.)
praca 
sygnowana 
i datowana
ołówkiem
egz.: 62/80



49Artur Zienko
Czerwony magazyn, 2020

akryl, płótno
80 x 100 cm
sygn. p.d.: ZIENKO



Regulamin XVIII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI”

• Organizatorem XVIII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI” jest Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” 
z siedzibą przy ul. Prezydenckiej 11, 02-072 Warszawa; posiadająca NIP: 521-330-74-46, Regon: 015832921, KRS: 0000218418, zwana dalej 
Fundacją Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” lub „Organizatorem”.

• Dochód z Aukcji przeznaczony zostanie na organizację Integralnego Programu Zdrowienia dla chorych na raka i ich bliskich w ramach działalno-
ści statutowej Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”.

• Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki darowane Organizatorowi przez ich twórców lub właścicieli, a ponadto nie objęte jakimkolwiek postępowa-
niem sądowym i administracyjnym oraz nieobciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich.

• Aukcją w rozumieniu niniejszego regulaminu jest akcja, w ramach której uczestnicy w formie szeregu licytacji oferują udzielenie największej 
darowizny na cel określony w regulaminie. Zwycięzca określonej licytacji (osoba, która zaproponowała najwyższą darowiznę) ma możliwość naby-
cia po cenie rynkowej wskazanego przez Organizatora dzieła sztuki (zwanego obiektem Aukcji).

• Organizator Aukcji gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w cza-
sie sprzedaży uzupełniają katalog. Organizator zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonych na Aukcje dzieł sztuki.

• Cena każdego obiektu Aukcji jest równa cenie rynkowej obiektu (ustalonej przez Organizatora oraz twórcę lub właściciela, który przekazał obiekt 
w ramach darowizny) powiększonej o opłatę organizacyjną na rzecz Organizatora w kwocie 150 złotych. Opisy obiektów zawarte w katalogu online 
na stronie www.ogrodnadziei.org.pl. Dzieła oznaczone w katalogu* mają cenę gwarantowaną.

• Cena sprzedaży obiektu aukcji charytatywnej jest równa w każdym przypadku cenie wywoławczej (wartość rynkowa) powiększonej o opłatę 
organizacyjną. Obiekt aukcji zostanie sprzedany w powyższej cenie uczestnikowi, który zaoferuje w ramach określonej licytacji udzielenie najwyż-
szej darowizny na rzecz Organizatora (tj. na cel wskazany w pkt 2 powyżej). Wysokość darowizny ustalana jest poprzez odjęcie ceny wywoławczej 
obiektu Aukcji oraz opłaty organizacyjnej od najwyższej (wygrywającej) oferty w Aukcji.



• Termin aukcji jest ogłaszany na stronie internetowej www.ogrodnadziei.org.pl. Organizator ma prawo odwołać ogłoszoną Aukcję bez podawa-
nia przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.ogrodnadziei.org.pl.

• Miejscem przeprowadzenia Aukcji jest siedziba Partnera lub  wypadku konieczności przeprowadzenia Aukcji on-line bez udziału publiczności 
— siedziba Organizatora.

• Do udziału w licytacji mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Rejestracja polega na wypełnieniu 
formularza rejestracyjnego na jednej z pla  orm internetowego pośrednictwa licytacji. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie 
formularza rejestracyjnego przed Aukcją w siedzibie Organizatora, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres: zgloszenia.aukcja@wp.pl 
lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer + 48 500 777 240 lub zarejestrowanie na pla  ormie pośrednictwa licytacji — onebid.pl.

• Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć Organizatorowi Aukcji zlecenie z limitem cenowym. Ta maksy-
malna kwota JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Organizatora licytacji.

• Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizato-
rom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedsta-
wiciel Organizatora licytacji, będąc z nim w kontakcie telefonicznym w czasie trwania Aukcji. Organizator może odmówić udziału w licytacji telefo-
nicznej, jeśli liczba zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne. W przypadku uczestnictwa w Aukcji z wykorzystaniem jednej z plat-
form internetowego pośrednictwa licytacji zastosowanie ma odpowiedni regulamin tej pla  ormy.

•  Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę — Aukcjonera. Licytacja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez 
Aukcjonera, który działa w imieniu i na rachunek Fundacji.

• Postęp w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 zł do 2000 zł, 200 zł do 5000 zł, 500 zł powyżej 5000 zł. Powyżej kwoty 10 000 zł Aukcjoner 
może zaproponować podwyższenie postąpienia do 1000 zł.

• Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

• W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

• Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa zobowiązująca do sprzedaży oraz umowa darowi-
zny została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do uiszczenia wartości rynkowej obiektu powiększonej o opłatę organizacyjną i udzieloną daro-
wiznę w terminie ustalonym przez regulamin. 



• Nabywca zobowiązany jest uiścić wartość rynkową, opłatę organizacyjną oraz darowiznę w terminie 7 (siedmiu) dni od daty licytacji. W przypad-
ku braku wpłaty w ww. terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Forma płatności na XVIII Aukcji 
Charytatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI” przelewem bankowym na konto Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” na 
rachunek w Banku Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0001 3116 4813.

• Rozporządzenie własnością obiektu licytacji na rzecz zwycięzcy Aukcji następuje wyłącznie z chwilą uiszczenia pełnej kwoty wartości rynkowej 
opłaty organizacyjnej oraz darowizny.

• Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycz-
nym lub istniała uzasadniona wątpliwość co do jego autentyczności, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić zakupiony obiekt 
w stanie niepogorszonym, a Organizator aukcji zwróci pełną uiszczoną kwotę (w tym wartość darowizny). Zakwes  onowanie autentyczności obiek-
tu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Powyższe postanowienia nie pozbawiają oferentów uprawnień wynikających 
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących rękojmi.

• W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fi zyczne i prawne nabytych 
obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.

• Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po 
zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu.

• Odbiór wylicytowanych obiektów będzie możliwy podczas Aukcji po dokonaniu pełnej zapłaty w miejscu Partnera kartą płatniczą lub w ciągu 7 dni 
we wskazanym przez Organizatora miejscu. Organizator zapewnia także możliwość wysyłki obiektów na wskazany adres na koszt nabywcy. Wszelkie 
informacje o odbiorze sprzedanych obiektów można uzyskać pod numerem telefonu: +48 500 777 240 lub drogą mailową zgloszenia.aukcja@wp.pl.

• Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk i transmisji na żywo przebiegu Aukcji.

• Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Organizatora, dla celów rejestracji 
wyników oraz promocji działalności Organizatora oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów 
wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).



Formularz rejestracji klienta i zlecenia licytacji 

Zlecenie licytacji z limitem oraz licytacja telefoniczna to sposoby wzięcia udziału w aukcji, nie wymagają od Uczestnika aukcji uiszczania 
dodatkowych kosztów.

ZLECENIE LIYTACJI Z LIMITEM                LICYTACJA TELEFONICZNA

Niniejszy formularz musi być dostarczony osobiście lub jego podpisany skan musi zostać przesłany mailem na adres: zgloszenia.aukcja@wp.pl, 
najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Przed przyjęciem zlecenia licytacji przedstawiciel Organizatora ma prawo poprosić o podanie 
pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby dokonującej zlecenia (dowód osobisty, paszport); w przypadku
zleceń przesłanych mailem: w formie skanu takiego dokumentu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imiona, Nazwisko                                                                                                                               seria i numer dowodu osobistego/paszport lub PESEL

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny                   ulica                                                         nr domu/mieszkania                    kod pocztowy                  miejscowość  

                                 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu do licytacji                                                                                                  e-mail                                   

Nr
katalogowy Autor/tytuł Maksymalna oferowana kwota (bez opłaty

aukcyjnej) lub licytacja telefoniczna [TEL.]

Podanie przez Uczestnika aukcji limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, liczy się kolejność zgłoszeń. Zlecenie,
które zostało złożonej najwcześniej, będzie reprezentowane przez przedstawiciela Organizatora podczas aukcji.  



W przypadku zleceń telefonicznych prosimy o podanie numeru telefonu dostępnego w czasie aukcji. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości 
wzięcia udziału w licytacji, będący konsekwencją problemów z uzyskaniem lub z jakością połączenia. 

e-mail: zgloszenia.aukcja@wp.pl  
tel: + 48 500 777 240

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisany/-a oświadczam że:

• Zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu,     
• Zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem aukcji,
• Wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informujemy, że administratorem Twoich danych 
osobowych jest Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”, ul. Prezydencka 11, 02-072 Warszawa (KRS 0000218418), dalej „Administrator”

                Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody  

Na przetwarzanie moich danych osobowych w celach składania ofert, a w szczególności w celu przesyłania na wskazany przez ze mnie adres korespondencyjny 
materiałów promocyjnych i handlowych o produktach i usługach Fundacji. 

Należność za zakupione obiekty proszę wpłacić:
• Przelewem na rachunek bankowy Fundacji Bank Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0001 3116 4813.

                                     _______________________________
          podpis Uczestnika aukcji 






