
Warunki sprzedaży koni w na AUKCJI KONI 
w  SK NOWIELICE  - 27.11.2018 r. 

  
1. Aukcję koni przeprowadza się w formie otwartego przetargu ustnego.   
2. Aukcja odbędzie się w ujeżdżalni w Nowielicach o godz: 13:00 
3. Oglądanie koni od godz: 9:00 do godz: 11:00. O godz. 11:00 pokaz koni. 
4. Konie wystawione do aukcji posiadają aktualne świadectwo weterynaryjne.  
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000 zł                            

w kasie Stadniny do godz: 13:00. 
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników. Stawienie się jednego licytanta 
wystarcza do odbycia przetargu.  
7. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wylicytują żadnych koni, zostanie zwrócone 
bezpośrednio po aukcji.  
8. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny, a w przypadku 
uchylenia się od zakupu ulega  przepadkowi na rzecz SK Nowielice Sp. z o.o.  
9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny wywoławczej konia przeznaczonego                           
do sprzedaży, przy czym licytant może zacząć licytację od zaoferowania ceny wywoławczej. 
Prowadzący aukcję wywołuje licytację, ogłaszając cenę wywoławczą, a następnie wzywa 
uczestników aukcji do zgłaszania postąpień.   
10. Prowadzący aukcję ogłasza kolejne postąpienia zgłaszane ustnie przez uczestników 
przetargu do chwili, w której mimo trzykrotnego ogłoszenia tej samej ceny nie ma dalszego 
postąpienia. Licytację wygrywa uczestnik przetargu, który zgłosił najwyższą cenę.   
11.  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź  
w  terminie wyznaczonym przez Komisję, nie dłuższym niż 14 dni. Płatność może być 
dokonana wyłącznie gotówką w kasie Spółki lub na wskazane konto. (Nabywca nie ma prawa 
żądać potrącenia z tytułu posiadanych wierzytelności).      
12. Nabywca ponosi koszty utrzymania koni począwszy od 8 dnia od daty zakupu konia                               
w wysokości 25 zł za dzień pobytu.  
13. SK Nowielice Sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki, które mogą się zdarzyć podczas 
indywidualnego oglądania koni przez nabywców.  
14. Wszelkie spory wynikłe w czasie licytacji rozstrzyga aukcjoner. 
15. Wszelkie informacje na temat koni udziela Gł. Hodowca – Pan  Janusz Bobik. 

  
  
  



 


