
Załącznik nr 1 

 

Regulamin licytacji internetowej Komitetu Organizacyjnego w Gminie 

Widawa w ramach pomocy na rzecz Wojciecha Spętanego 

     § 1.Licytacja 

 

1.Organizatorem licytacji internetowej jest Komitet Organizacyjny  składający się z przedstawicieli 

następujących instytucji, jednostek organizacyjnych i organów: Gmina Widawa, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  w Widawie, Rada Gminy Widawa. 

2. Celem licytacji jest pomoc w zebraniu środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów terapii oraz poprawę warunków socjalno-bytowych niepełnosprawnego mieszkańca 

Gminy Widawa – Wojciecha Spętanego. 

3. Przedmiotem licytacji będą dzieła sztuki, rękodzieła, przedmioty, usługi i vouchery przekazane 

komitetowi organizacyjnemu przez darczyńców. 

4. Licytacja będzie przeprowadzona w okresie październik – grudzień 2021 za pośrednictwem 

specjalnie założonej do tego strony na Facebooku, link do strony: 

https://www.facebook.com/Pomoc-dla-Wojtusia-274260097721295/. 

 

§ 2.Warunki licytacji i uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami licytacji internetowej mogą być osoby fizyczne, które  ukończyły 18 lat                     i 

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać 

zobowiązania, osoby posiadające konto na Facebooku,  zwane dalej Uczestnikami.  

 

2. Uczestnik  przed przystąpieniem do licytacji jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem 

i warunkami uczestnictwa w licytacji. 

 

2. Licytacja ma charakter otwarty – podawane ceny w komentarzach  są informacjami jawnymi, 

dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.  

 

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać 

przeprowadzenie licytacji. W przypadku stwierdzenia w+/w działań, prowadzący ma prawo 

wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.  

 

§ 3. Przebieg licytacji internetowej. 

 



1. Licytacja zostanie poprzedzona prezentacją licytowanych przedmiotów na Facebooku: 

https://www.facebook.com/Pomoc-dla-Wojtusia-274260097721295/. 

 

2. Dla każdego przedmiotu zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza) podana przez 

darczyńcę przedmiotu. 

  

3. Czas trwania licytacji poszczególnych przedmiotów będzie podawany  każdorazowo przy 

przedmiotach ( przewidywalny czas 3- 5 dni) licytacja będzie zaczynała się o zawsze o godzinie 12 

w południe  i kończyła się o godzinie 0.00 o północy.   

 

4. Licytacja przedmiotu będzie polegać na podawaniu cen w komentarzach.  

 

5. Pierwsza i każda następna cena w licytacji zaproponowana przez  Uczestnika licytacji jest 

prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.  

  

6. Cena  złożona w toku licytacji  przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik licytacji złoży ofertę 

korzystniejszą.  

 

7. Uczestnik licytacji wygrywa licytacje,  który do momentu jej zakończenia złożył najwyższą 

ofertę.  

 

 8. Uczestnik,  który wygrał licytacje jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widawie w ciągu trzech dni od dnia zakończenia licytacji.  

 

9. W sytuacji wyjątkowej, kiedy uczestnik nie dostosuje się do regulaminu licytacji i nie zgłosi się 

w wyznaczonym terminie po odbiór wylicytowanego przedmiotu, kolejna osoba z zaoferowaną 

najwyższą kwotą nabywa prawo do zakupu przedmiotu.   

 

10. Warunkiem nabycia wylicytowanego w licytacji  przedmiotu jest:  

1) kontakt osobisty z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa lub 

kontakt  telefoniczny pod numerem telefony 43 6721161 lub kontakt  e -mailowy: gops@widawa.pl   

w ciągu trzech dni po zakończeniu licytacji.   

2) Przedłożenie potwierdzenia wpłaty, przelewu kwoty wylicytowanego przedmiotu na konto: 

Fundacja dzieciom „Zdążyć z pomocą” . 

Numer rachunku bankowego  

Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994  

Tytuł przelewu: 39729 Spętany Wojciech darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

3) Podpisanie dokumentu RODO. 

 



 

 

 

§ 4. Postanowienia końcowe. 

 

1. Przystąpienie do licytacji  jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie Urzędu Gminy Widawa, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Widawie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu , a także zawieszenia 

organizacji licytacji z przyczyn technicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


