
 
Warunki przetargu w Stadninie Koni Janów Podlaski Sp. z o.o  

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami 
prawnymi. 

 

2. Pokaz oferowanych koni rozpoczyna się w dniu przetargu o godz. 12:00 w Stadniny 
Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. (adres: Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski) (Stadnina). 

 

3. Na sprzedaż każdego konia komisja przetargowa przeprowadza odrębne 
postępowanie przetargowe wg zasad określonych w niniejszych warunkach 
przetargu. 

 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 PLN lub 
200 EURO do czasu rozpoczęcia danego przetargu. Wpłata wadium następuje na 
konto bankowe: 

o w PLN - 62 2030 0045 1110 0000 0008 8520  
o w EURO – IBAN 05 2030 0045 3110 0000 0000 0410  BIC GOPZPLPW 

lub w kasie Stadniny w dniu przetargu i trwać będą do czasu rozpoczęcia licytacji. 
Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków przetargu. Wpłacone 
wadium zostaje wliczone w cenę zakupu. Wadium zostanie zwrócone wpłacającemu 
bezpośrednio po przetargu, o ile zakup nie dojdzie do skutku. 

5. Przetarg odbywa się w systemie tzw. „cichej sprzedaży” (silent sale). Oferty 
przyjmowane będą na oficjalnych formularzach przygotowanych przez komisję 
przetargową zawierających imię i nazwisko oraz adres licytującego, nazwę konia 
i proponowaną cenę oraz datę przetargu. Do przetargu będą dopuszczeni także 
oferenci, którzy prześlą ofertę faksem, pocztą lub e-mailem, pod warunkiem 
zamieszczenia w ofercie w/w danych oraz przesłania potwierdzenia wpłaty wadium. 
Niezależnie od formy złożenia ofert, do przetargu będą dopuszczone oferty złożone 
do czasu rozpoczęcia danego przetargu. 

 

6. Otwarcie ofert w dniu przetargu następuje dwukrotnie – o godzinach 13:15 i 13:45. 
Aktualne wyniki przetargu umieszczane będą na tablicy. Drugie otwarcie ofert 
(o godz. 13:45) jest ostateczne. 

 



 

7. Bezpośrednio po zakończeniu drugiej licytacji pisemnej odbywa się licytacja ustna 
koni niesprzedanych w licytacjach pisemnych. 

 

8. Przed przetargiem komisja przetargowa ustala cenę minimalną (rezerwową) każdego 
konia zgłoszonego do danego przetargu.  

 

9. Nabywcą konia zostaje osoba oferująca najwyższą cenę pod warunkiem, że została 
osiągnięta cena rezerwowa. W przypadku, gdy cena rezerwowa nie zostanie 
osiągnięta, Stadnina ma prawo po ostatecznym, drugim otwarciu ofert, 
przeprowadzić publiczną ustną dogrywkę licytacyjną i sprzedać konia, jeśli komisja 
uzna, że oferowana cena jest zadawalająca. Cena ta musi być uprzednio zatwierdzona 
przez Zarząd Stadniny. 

 

10. Żaden koń nie zostanie wydany nabywcy zanim cena zakupu nie wpłynie na podane 
konto lub do kasy Stadniny. 

 

11. Brak wpłaty ceny zakupu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu 
powoduje przepadek wadium oraz rozwiązanie umowy z winy nabywcy. 

 

12. Nabywcy zagraniczni ponoszą wszelkie koszty związane z wysyłką koni, a w 
szczególności koszty wymaganych badań weterynaryjnych, koszty wystawienia 
świadectw eksportowych i dokumentów spedycyjnych, koszty ubezpieczeń oraz 
koszty transportu. 

 

13. Nabywca załaduje konia w miejscu przetargu do swojego środka transportu na 
własny koszt i ryzyko. 

 

14. Po udostępnieniu konia do załadunku na środek transportu wskazany przez nabywcę, 
ryzyko związane z końmi przechodzi całkowicie na nabywcę. 

 



15. Począwszy od 8 dnia od daty przetargu do momentu odebrania sprzedanych koni, 
kosztami utrzymania koni (netto 30 zł za dobę) zostanie obciążony nabywca.  

 

16. W wypadku, gdy wyniki badań weterynaryjnych uniemożliwią wysyłkę eksportową 
koni, transakcja nie dochodzi do skutku, nabywca otrzymuje zwrot wadium, a koszt 
badań ponosi Stadnina. 

 

17. Wszyscy klienci, wpłacający wadium otrzymują bezpłatnie katalog lub listę koni. 
Wszystkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane podczas przetargu mają moc 
korygującą. 

 

18. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. 
podczas trwania przetargu, wizytacji stajni, a zwłaszcza podczas dosiadania koni, 
czynią to na własne ryzyko. Organizatorzy przetargu nie będą ponosić 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu lub mieniu, poniesione przez te 
osoby podczas trwania przetargu oraz imprez z nim związanych. 

 

19. Dodatkowych informacji udziela Główny specjalista ds. hodowli koni Anna Stefaniuk 
tel. +48 697 619 305 lub email: annastefaniuk@skjanow.pl 

 

 

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. 
21-505 Janów Podlaski 
tel. (83) 341 30 09, 66 341 30 09 (w godz. 8:00-15:00) 
fax (83) 341 33 60  
biuro@skjanow.pl 
 
 

mailto:biuro@skjanow.pl

