
PEŁNOMOCNICTWO [POWER OF ATTORNEY]
z dnia [dated] ………………………………

Mocodawca [the Principal]:
DO UZUPEŁNIENIA, JEŻELI MOCODAWCA JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ 

(TO BE FILLED IF THE PRINCIPAL IS A NATURAL PERSON) 

imię i nazwisko [name and surname]: ………………………………………………………………………………;

dokument tożsamości z nr [ID with no]: ……………………………………………………………………………;

wydany przez [issued by]: …………………………………………………………………………………………………;

adres zameldowania [registered address]: ………………………………………………………………………;

adres zamieszkania [address of residence]: ……………………………………………………………………;

DO  UZUPEŁNIENIA,  JEŻELI  MOCODAWCA  BĘDĄCY  OSOBĄ  FIZYCZNĄ  DOKONUJE  NABYCIA  W  RAMACH

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

[TO  BE  COMPLETED  IF  THE  PRINCIPAL  (NATURAL  PERSON)  PURCHASES  WITHIN  THE  SOLE

PROPRIETORSHIP COMMERCIAL ACTIVITY]

nazwa (firma) [business name]: ………………………………………………………………………………………;

adres [address]: ………………………………………………………………………………………………………………;

NIP [or tax identification number]: ………………………………………………………………………………;

REGON [or statistical identification number]: ……………………………………………………………………;
DO  UZUPEŁNIENIA,  JEŻELI  MOCODAWCA  JEST  OSOBĄ  PRAWNĄ  ALBO  JEDNOSTKĄ  ORGANIZACYJNĄ

NIEBĘDĄCĄ OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, ALBO INNYM PODMIOTEM

[TO  BE  FILLED  IF  THE  PRINCIPAL  IS  LEGAL  PERSON  OR  ORGANIZATIONAL  UNIT  WITH  NO  LEGAL

PERSONALITY BUT WHICH IS GRANTED LEGAL CAPACITY UNDER THE LAW OR OTHER ENTITY]

firma (nazwa) [business name]: ………………………………………………………………………………………;

forma prawna [legal form]: ………………………………………………………………………………………………;

siedziba i adres [seat and address]: …………………………………………………………………………………;

NIP [or tax identification number]: ………………………………………………………………………………………;

REGON [or statistical identification number]: ……………………………………………………………………;

KRS [or the number of entry in the applicable register ]: …………………………………………………………;

reprezentowana przez [represented by]

imię i nazwisko [name and surname]: ………………………………………………………………………………;

dowód tożsamości z nr [ID with no]: …………………………………………………………………………………;

wydany przez [issued by]: …………………………………………………………………………………………………;

adres zameldowania [registered address]: ………………………………………………………………………;

adres zamieszkania [address of residence]: ……………………………………………………………………;

występującego jako [actings as]: ……………………………………………………………………………………;
 
udziela [grants]
Pani/Panu [Madam/Sir]
imię i nazwisko [name and surname]: ___________________________________
PESEL: ………………………………………………………………………………;



dowód tożsamości z nr [ID with no]: …………………………………………………………………………………;

wydany przez [issued by]: …………………………………………………………………………………………………;

adres zameldowania [registered address]: ………………………………………………………………………;

adres zamieszkania [address of residence]: ……………………………………………………………………;

pełnomocnictwa [power of attorney]

do uczestniczenia w Aukcji Pride of Poland oraz Summer Sale 2022 oraz kupienia Obiektu lub
Obiektów w ramach Aukcji Pride of Poland oraz Summer Sale 2022 [to participate in the
Auction Pride of Poland and Summer Sale 2022 and to buy the Object and/or the Objects
within the Auction Pride of Poland and Summer Sale 2022]

na warunkach wedle uznania pełnomocnika [on terms at the discretion of the representative]
chyba, że poniżej wskazano konkretne warunki [unless specific terms are indicated below]
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

w  tym  niniejsze  pełnomocnictwo  obejmuje  w  szczególności  umocowanie  do  zgłoszenia
Mocodawcy do Aukcji Pride of Poland oraz Summer Sale 2022, uczestniczenia w imieniu i na
rzecz Mocodawcy w Aukcji Pride of Poland oraz Summer Sale 2022 (w tym w Licytacjach,
Podbiciach), Licytowania Obiektów, zawarcia Transakcji (zakup Obiektu w ramach Aukcji),
potwierdzenia zawarcia Transakcji  (w tym zapłaty wylicytowanej  ceny za Obiekt,  odbioru
Obiektu) [in particular, this power of attorney includes the authority to register the Principal
for the Pride of Poland and Summer Sale 2022 Auction, participate in the Pride of Poland and
Summer Sale  2022  Auction (including Bidding,  Bids)  on behalf  of  and for  the Principal,
Bidding the Objects,  conclude the Transaction (purchase the Object  within the Auction),
confirm the conclusion of the Transaction (including payment of the bid price for the Object,
collection of the Object],

a  także  niniejsze  pełnomocnictwo  obejmuje  umocowanie  [and  this  power  of  attorney
includes the authorization]

do dokonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy czynności przygotowawczych w stosunku
do czynności, o których mowa powyżej, a także czynności następczych [to perform, for and
on behalf of the Principal, preparatory activities in relation to the activities referred to above,
as well as follow-up activities], 

do dokonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy czynności faktycznych mających charakter
służebny  wobec  czynności,  o  których  mowa  powyżej,  w  szczególności  udostępniania
dokumentów oraz udzielania wymaganych informacji [to perform, for and on behalf of the
Principal, factual activities of a servile nature in relation to the activities referred to above, in
particular, to provide access to documents and to provide the required information].

Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do zaciągania  zobowiązań, składania oświadczeń
woli w imieniu i na rzecz Mocodawcy. [The power of attorney includes the authorization to
incur obligations, make declarations of intent in the name and on behalf of the Principal].



Mocodawca  na  pierwsze  żądanie  zainteresowanego,  zwłaszcza  Wystawcy,  potwierdzi
zobowiązania, oświadczenia i czynności dokonane przez pełnomocnika w ramach Aukcji. [The
Principal shall, at the first request of the interested party, especially the Exhibitor, confirm the
commitments, statements and actions made by the representative within the Auction]. 

Mocodawca oświadcza, że zapoznał się Regulaminem Aukcji i akceptuje jego postanowienia.
Udzielenie niniejszego pełnomocnictwa i/lub udział w Aukcji oznacza akceptację Regulaminu
Aukcji. [The Principal declares that the Principal has read the Auction Terms and Conditions
and accepts its provisions. The grant of this power of attorney and/or participation in the
Auction means acceptance of the Auction Terms and Conditions.]

Terminy  pisane  wielką  literą,  ale  niezdefiniowane  w  niniejszym dokumencie,  będą  miały
znaczenie  przypisane im w Regulaminie  Aukcji.  [Capitalized terms used,  but  not  defined
herein, will have the meanings ascribed to them in the Auction Terms and Conditions].

Dokument  sporządzono  w  dwóch  wersjach  językowych  –  w  języku  polskim  i  języku
angielskim.  W  przypadku  rozbieżnej  interpretacji  tych  wersji  językowych,  rozstrzygające
znaczenie ma wersja polska. [This document was drawn up in Polish and English languages.
The Polish version will prevail whenever there is a divergent interpretation between these
texts.]

…………………………………………………………………………
czytelny podpis Mocodawcy i data

[legible signature of the Principal and date]


