
 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

Spółka Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy  ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż klaczy SZANTA i jednocześnie 

ZAPRASZA 

do zapoznania się z przedmiotem sprzedaży i składania ofert  zakupu. 

 
I. Przedmiot sprzedaży:  

Koń Klacz SZANTA 

Dodatkowe 
informacje 

 

 rasa: Polski koń szlachetny - półkrwi, 

 wpisana do części głównej księgi stadnej, 

 nr identyfikacyjny: POL009590045707 

 ur. 26.03.2007r., 

 ojciec: Edgar , matka: Szecherezada, 

 maść: gniada 

 klacz kulawa ( trwała kulawizna spowodowana zwyrodnieniami 
stawów), 

 pracowała w rekreacji 

 klacz spokojna bez narowów. 
 

Miejsce 
przebywania 

OSiR Wawrzkowizna 
Wawrzkowizna 1, Rząsawa 

97-400 Bełchatów 

Cena wywoławcza 
brutto 

(cena zawiera 23% 
podatku) 

3 000,00 zł 

Wadium 200,00 zł 

 

Zapraszamy do oględzin od pn. do pt. w godz. 7:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu  

terminu z p. Elżbietą Jamróz pod nr tel. 691 702 333. 

 

II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty (na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) i wniesienie Wadium. 

 

A. Pisemne oferty w języku polskim należy składać w sekretariacie Elbest sp. z o.o. - Hotel Wodnik,        

Słok k/Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, w zabezpieczonych kopertach opatrzonych nazwą:  

sprzedaż klaczy SZANTA 

w terminie do dnia 18.01.2019 roku  godz. 12.00, decyduje data i godzina wpływu. 

 

Oferowana cena zakupu nie powinna być niższa aniżeli cena wywoławcza. 

 

 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia klaczy. 



 

 

 W przypadku wpłynięcia ofert z identyczną ceną nabycia środka, Zbywca wybierze ofertę, do której 

wadium wpłynęło wcześniej na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu.   

 

B. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli powyżej należy wnieść w terminie najpóźniej na jeden dzień 

przed upływem terminu składania ofert, w formie pieniężnej przelewem na rachunek: 

PKO BP S.A.: 82 1440 1257 0000 0000 0192 1509      

W tytule przelewu należy umieścić nazwę: sprzedaż klaczy SZANTA 

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego Zbywającego. 

 

Wadium  przepada  na  rzecz  Zbywającego  jeżeli  Oferent,  którego  oferta  została wybrana, uchyli się 

od zawarcia umowy sprzedaży lub gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn przez niego 

zawinionych. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone 

na wskazany przez Oferenta rachunek   bankowy niezwłocznie,  nie  później  niż w   terminie   7   dni od 

daty rozstrzygnięcia przetargu, bez odsetek, a Oferentowi, którego oferta została wybrana – zostanie  

zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia. W takim samym terminie zwraca się wadium po odwołaniu, 

zamknięciu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym lub unieważnieniu przetargu. 

 

III. Warunkiem sprzedaży środków będzie zatwierdzenie wyników przetargu przez Zarząd Spółki. 

 

Uczestnik  przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawiadomiony  

 na  piśmie (dopuszczalną formą jest zawiadomienie pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu zawarcia 

pisemnej umowy sprzedaży.   

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia klaczy przed terminem zawarcia pisemnej umowy 

sprzedaży, jednak nie później niż 5 dni od dnia poinformowania go o wynikach przetargu.   

Przez dokonanie zapłaty rozumie się uznanie rachunku bankowego Zbywającego. 

 

Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej prawo własności klaczy jest zatwierdzenie wyników przetargu 

przez Zarząd Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania 

lub zmiany treści Ogłoszeń o sprzedaży, możliwość odwołania postępowania w całości lub  

w części lub zmiany jego warunków na każdym jego etapie bez podawania przyczyn, zamknięcia 

postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. W  przypadku  braku  ofert Spółka  zastrzega  sobie  

prawo przedłużenia terminu ich składania. Stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie    

internetowej www.elbest.pl. 

 

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu 

Cywilnego.  

Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. 

 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


