
ZLECENIE LICYTACJI 
na  
AUKCJĘ SZTUKI KKART  NR …...............................
Warszawa dnia …............................................, godz. …............................
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza, pozwoli to uniknąć ewentualnych pomyłek. 

Prosimy czytelnie wypełnić formularz zlecenia licytacji i dostarczyć go (osobiście, pocztą lub e-
mailem: kkartgaleria@gmail.com, adres : KK Art Galeria , ul. Białostocka 9, 03-471 Warszawa.
Prosimy o złożenie  Zlecenia licytacji nie później niż  24 godz przed rozpoczęciem aukcji. 

Dane Zleceniodawcy
Przed przyjęciem zlecenia licytacji K&K Art Galeria  ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość  osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych pocztą, 
faksem lub e-mailem: kserokopię lub skan  takiego dokumentu). 

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy

Numer Pesel / NIP ( w 
przypadku firm)

Adres zamieszkania/ Adres 
firmy

Dokument tożsamości , Numer

Telefon

E-mail

Pracownik K&K Art Galerii skontaktuje się z Państwem i potwierdzi przyjęcie zlecenia licytacji.

ZLECENIE STAŁE LICYTACJA TELEFONICZNA

Prosimy o podanie kwoty, do wysokości której 

pracownik  K&K Art Galerii będzie licytował w Państwa 

imieniu

Pracownik K&K Art Galerii połączy się z Państwem  

na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych 

obiektów. Zgodnie z regulaminem aukcji  K&K Art 

Galeria ponosi odpowiedzialności  w przypadku 

problemów z połączeniem z podanym numerem. 

KWOTA :
NR TELEFONU:

…......................................................................

Zgadzam się na jedno postąpienie w górę, w 

przypadku sytuacji  wystąpienia innego zlecenia na 

taką samą kwotę:  

TAK NIE

mailto:kkartgaleria@gmail.com


Proszę o licytację następujących pozycji: 

Numer pozycji w 
katalogu

 Autor, tytuł dzieła 
Maksymalna oferowana kwota 
lub licytacja telefoniczna 

Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką, kartą kredytową lub przelewem: 
M Bank Nr 02 1140 2004 0000 3002 8167 6978

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że: 

1) zapoznałem/-am się i akceptuje REGULAMIN AUKCJI K&K Art Galerii

2) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe, w przypadku zatajenia lub podania 

nieprawdziwych danych K&K Art Galeria  nie ponosi  odpowiedzialności, 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji 

niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Fundację Otwartą

Pracownię Twórczą .

                        

Data i podpis osoby składającej zlecenie Data i podpis pracownika K&K Art Galerii


