
 

 

 
REGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, 

MAŁOPOLSKICH I KUCÓW  
w Stadninie Koni Michałów Sp. z o.o.  

oferowanych do sprzedaży w dniu 
10 grudnia 2022 r. 

 

 Stadnina Koni Michałów Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofert na sprzedaż koni czystej krwi 
arabskiej, małopolskich i kuców w dniu 10 grudnia 2022 r. Spółka zaprasza do składania ofert do dnia 
10 grudnia 2022 r. (sobota), do godz. 13.00. Istnieje możliwość oglądania oferowanych koni w dniu 
przetargu w stajniach w godzinach od 9:00 do 11:00. O godzinie 11.30 Stadnina Koni Michałów Sp. z o. 
o. zaprasza do krytej ujeżdżalni na prezentację oferowanych koni.   

 Wszelkich informacji dotyczących oferowanych koni udziela spec. ds. produkcji zwierzęcej pani 
Marta Jaros, tel. +48 41 356 54 05, tel. + 48 693 019 123. 
 

1. Niniejszy regulamin ustala tryb przeprowadzania konkursu ofert na sprzedaż koni ze stada,  
w dalszej części określanego jako konkurs ofert, stanowiących własność Stadniny Koni 
Michałów Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowie, zwana dalej Spółką. Warunki sprzedaży poniżej.  

2. Postępowanie ofertowe przeprowadza powołana przez Spółkę 3 osobowa Komisja ofertowa,  
w dalszej części określona jako Komisja ofertowa.  

 
Warunki sprzedaży w formie konkursu ofert.  

 
1. Organizatorem konkursu ofert jest Stadnina Koni Michałów Sp. z o. o. z siedzibą w Michałowie 

(kod 28-411), zwana dalej Organizatorem. 
2. Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, na równych 
prawach, bez ograniczeń.  

3. Osoby przystępujące do przetargu w formie konkursu ofert zobowiązane są do zapoznania się 
z niniejszym regulaminem, a poprzez złożenie oferty akceptują jego warunki.  

4. Sprzedaż koni przeprowadzona zostanie w formie konkursu ofert – zgłoszeń pisemnych 
złożonych w siedzibie Organizatora w dniu przetargu, nadesłanych pocztą tradycyjną na adres 
Organizatora, to jest Stadnina Koni Michałów Sp. z o. o., 28-411 Michałów lub nadesłanych 
pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora, to jest office@stadninamichalow.pl . 

5. Przetarg prowadzony będzie w dwóch walutach. Dla oferentów krajowych walutą będzie polski 
złoty, a dla oferentów spoza Polski walutą będzie EURO. Dla porównania złożonych ofert 
zastosowanie znajdzie średni kurs Euro ogłoszony w dniu 1 grudnia 2022 roku.  

6. Ogłoszenie o sprzedaży koni objętych konkursem ofert zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej Spółki. W treści ogłoszenia zamieszczona zostanie informacja dotycząca wykazu 
koni sprzedawanych w konkursie ofert, terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz cena 
minimalna stanowiąca jednocześnie cenę wywoławczą, która stanowi podstawowe kryterium 
wyboru oferty przez komisję przetargową.  

7. Oferty składane w trybie konkursu ofert zawierać muszą w szczególności następujące dane: 
1) imię, nazwisko, firmę (nazwę) oferenta,  
2) adres zamieszkania lub siedziby oferenta,  
3) adres e-mail oferenta 



 

 

4) numer telefonu oferenta 
5) nazwę konia, którego dotyczy oferta wraz z numerem na liście,  
6) proponowaną cenę netto za konia w walucie EURO lub PLN 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.  

8. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena zakupu konia. Każdy koń posiada 
cenę minimalną – wywoławczą, wyznaczoną przez Organizatora i może być sprzedany 
Nabywcy za najwyższą cenę oferowaną, nie niższą od ceny minimalnej. 

9. Cena nabycia będącą najwyższą ofertą jest ostateczną ceną netto, nie podlega negocjacjom i 
zostanie powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z konkursu dowolnego konia bez podania 
przyczyny lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.    

11. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 10 grudnia 2022 r. o godz. 13:10  
w siedzibie Organizatora.  

12. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi po godz. 13:30 w tym samym dniu w biurze 
Organizatora. 

13. Nabywcą konia zostaje osoba oferująca najwyższą cenę za konia pod warunkiem, że została 
osiągnięta cena minimalna.  

14. W przypadku, kiedy złożone zostaną dwie równorzędne oferty, sporny koń poddany zostanie 
dodatkowemu konkursowi ofert pomiędzy tymi samymi oferentami.   

15. Ogłoszenie o wyborze oferty nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w siedzibie Organizatora oraz 
zostanie rozesłane pocztą elektroniczną. Oferenci nieobecni na przetargu, którzy nie podadzą 
adresu mailowego zostaną powiadomieni telefonicznie.  

16. Wydanie konia stanowiącego przedmiot konkursu nastąpi po podpisaniu umowy oraz zapłacie 
całości ceny.  

17. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorem i transportem konia.  
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konie zapłacone, a nieodebrane w terminie 

wskazanym w ust. 7 pkt. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Klauzula informacyjna dla klientów oraz Współpracowników Handlowych  
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 
95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane jako 
RODO, informuję, iż: 
 
1)Administratorem Twoich danych osobowych jest Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowie 28-411 
Michałów. 
 
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania 
obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania do Ciebie ofert w ramach 
naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony 
przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.  
 
3) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  
art. 6 ust 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy, 
art. 6 ust.1 lit. C RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia 
finansowe, w tym podatkowe. 
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie 
uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna 
konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.  
 
4) Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania, prawo do 
usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) lub prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), lub w przypadku uzyskania 
zgody dla przetwarzania danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO).  
 
5) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością 
dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności 
ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym 
terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny ( Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 
2017.03.01) 
 
7) Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie 
Twoich danych. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy prawnicze, informatyczne. 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je 
przetwarzać na zasobach komputerowych. 
 
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 
 
9) Twoje dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
 
 
 
Michałów, dnia ……………………………………. 
 
        ………………………………………….. 
              (podpis Administratora) 
 
……………………………………………………  
                (podpis dostawcy- nabywcy)  

 


