PRZETARG KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
oferowanych do sprzedaży i pokazanych w dniu
13 października 2018 r.
Stadnina Koni Michałów Sp. z o. o.
Stadnina Koni Michałów Sp. z o. o. ogłasza przetarg ofertowy na konie czystej
krwi arabskiej w dniu 13 października 2018 r. (sobota). O godzinie 11.30 na krytej
ujeżdżalni Spółki zostaną zaprezentowane klacze przeznaczone na sprzedaż, a
bezpośrednio po zakończeniu prezentacji na hali pokazane zostaną konie (wałachy)
na folwarku Podlesie (ok. 1,5 km od siedziby Spółki).
Wszelkich informacji dotyczących oferowanych koni udziela mł. spec. ds.
produkcji zwierzęcej pani Marta Jaros, tel. stacjonarny +48 41 356 54 05, tel. kom. + 48
693 019 123.
Warunki sprzedaży w załączeniu.

Warunki sprzedaży w formie przetargu ofert
1. Organizatorem przetargu jest Stadnina Koni Michałów Sp. z o. o. z siedzibą w
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3.
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Michałowie (kod 28-411), zwana dalej Organizatorem.
Miejscem prezentacji koni przez pracowników Spółki w dniu 13 października
2018 r. jest kryta ujeżdżalnia SK Michałów oraz folwark Podlesie.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz osobowe spółki
prawa handlowego na równych prawach, bez ograniczeń.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z
niniejszym regulaminem, a poprzez złożenie oferty akceptują warunki
przetargu.
Sprzedaż koni przeprowadzona zostanie w formie przetargu ofert – zgłoszeń
pisemnych.
Organizator nie pobiera wadium z tytułu złożenia oferty.
Przetarg prowadzony będzie w walucie EURO.
Wykaz koni przeznaczonych do sprzedaży jest publikowany w formie listy na
stronie internetowej Stadniny. Publikacji nie podlega cena minimalna, która
stanowi podstawowe kryterium wyboru oferty przez komisję przetargową.
Konie ujęte na liście sprzedażnej mogą być pokazywane potencjalnym
nabywcom wyłącznie przez uprawnionego pracownika Stadniny w dniu 13

października br. w godz. 9.00 - 11.00. Pokaz konia nie obejmuje dosiadania i
jazdy wierzchem.
10. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, firmę (nazwę), adres
zamieszkania lub siedziby oferenta, nazwę konia, którego oferta dotyczy wraz
z numerem na liście, proponowaną cenę netto w walucie EURO konia oraz
zobowiązanie się oferenta do zapłaty za konia w przypadku dojścia do
transakcji nie później niż w dniu odbioru konia i nie później niż na 14 dni po
zakończeniu przetargu.
11. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena zakupu konia.
12. W przypadku nadesłania na któregokolwiek z koni wyłącznie ofert poniżej
ceny wywoławczej, Organizator zastrzega sobie prawo ich opiniowania przez
powołaną przez siebie komisję. Ostateczna decyzja dotycząca zawarcia
umowy sprzedaży takiego konia za cenę niższą niż rezerwową należy do
Zarządu Stadniny Koni Michałów Sp. z o. o., który ma prawo dokonać
wyboru takiej oferty lub nie zaakceptować żadnej z ofert.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości lub
części bez podania przyczyny.
14. Zgłoszenie
należy
przesłać
drogą
mailową
na
adres
office@stadninamichalow.pl, drogą pocztową na adres: Stadnina Koni
Michałów Sp. z o. o., 28-411 Michałów lub złożyć za potwierdzeniem w
sekretariacie Stadniny do dnia 13 października br. do godz. 14.00.
15. Godzina prezentacji może ulec zmianie. Informacja o ewentualnej zmianie
godziny prezentacji zostanie podana ustnie.
16. Oferenci mają prawo do oglądania w stajniach koni przedstawionych do
sprzedaży wyłącznie w obecności pracownia Spółki.
17. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 13 października 2018 r. o godz.
14.30 w biurze Spółki.
18. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie umieszczone na tablicy przez biurem
Spółki.
19. W przypadku braku ofert lub ich negatywnego rozpatrzenia przez
organizatora na któregokolwiek z koni wystawionych do sprzedaży, kupujący
mogą składać pisemne oferty do każdego czwartku, począwszy od 19
października 2018 r. (w przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data
fizycznego dostarczenia listu przez Pocztę Polską), do czasu sprzedaży
danego konia. SK Michałów zobowiązana jest do uaktualniania listy koni
zamieszczonej na stronie internetowej stadniny po sprzedaży kolejnych koni.

