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Stado Ogierów Książ  

 
Warunki aukcji  

 

Aukcja koni przeprowadzona zostanie w formie licytacji z wyjątkiem koni 
stanowiących własność Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim 
Sp. z o. o., na które przyjmowane będą oferty – zgłoszenia pisemne. Zgłoszenie 
powinno zawierać imię, nazwisko, firmę (nazwę), adres zamieszkania lub siedziby 
oferenta, nazwę konia, którego oferta dotyczy wraz z numerem katalogowym, 
proponowaną cenę brutto konia oraz zobowiązanie się oferenta do zapłaty za 
konia w przypadku dojścia do transakcji w dniu odbioru konia, nie później niż na 
5 dni po zakończeniu Aukcji.  
 

1. Na aukcję przyjmowane będą konie rasy śląskiej w każdym wieku oraz konie innych 
ras szlachetnych w wieku 3 – 10 lat.  

2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podpisanie załączonego formularza i wysłanie na 
adres: STADO OGIERÓW KSIĄŻ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych, będącego 
Zakładem Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., Plac 
Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, mail biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl, fax + 48 74 
84 058 60. 

3. Od właścicieli koni zgłoszonych na Aukcję pobrana zostanie opłata w kwocie PLN 
150,-+ VAT (23 %), na pokrycie kosztów organizacyjnych. Opłata nie podlega 
zwrotowi. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 października 2015. Za zgłoszenie 
konia po tym terminie należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości  PLN 100 + VAT 
23 %. Za wpływ zgłoszenia w terminie uważa się datę jego wpływu do Stada Ogierów 
Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych listownie, mailowo lub faksem (adres i nr 
faxu podano w pkt. 2)    

4. Opłaty należy dokonać na konto OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o. nr 84 
1020 5138 0000 9402 0112 5228 wraz z przesłaniem formularza zgłoszeniowego. W 
wykazie – katalogu koni aukcyjnych zostaną umieszczone tylko te konie, za które 
wpłynie opłata organizacyjna. Dniem wniesienia opłaty jest dzień uznania rachunku 
bankowego OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. W opłacie zawarty jest wynajem 
stanowiska ze słomą (liczba miejsc ograniczona) od godz. 18.00 w dniu 16 
października do dnia 17 października godz. 20.00. Wcześniejszy przyjazd konia lub 
jego późniejszy wyjazd jest możliwy wyłącznie po uzgodnieniu z Głównym Specjalistą 
ds. Hodowli Koni panią Małgorzatą Studzińską, tel. 697 998 905, mail: 
malgorzata.studzinska@stadoksiaz.pl  Za wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd 
konia będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokości PLN 30 zł brutto za każdy 
dzień.  

5. Konie zgromadzone na miejscu Aukcji zostaną przedstawione kupującym po 
zakończeniu próby Powożeniowego Zakładu Treningowego dla ogierów w dniu 17 
października 2015 r. około godz. 16.30. Godzina Aukcji może ulec zmianie. Konie 
winny być zdrowe i zaopatrzone w dokumenty identyfikacyjne – paszporty PZHK, z 
aktualnymi datami szczepień i stosowanych środków. Za aktualny stan zdrowia koni 
odpowiada właściciel.  

6. Konie bez ww. dokumentów nie zostaną wpuszczone na miejsce Aukcji.  
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7. Numery katalogowe koni można uzyskać w Biurze Aukcji. 
8. Szczegóły prezentacji koni w czasie Aukcji podane zostaną w terminie późniejszym. 

Wystawca odpowiada za przygotowanie koni do prezentacji i za schludny wygląd 
prezentera/jeźdźca. 

9. Do Aukcji w formie licytacji lub złożenia pisemnej oferty mogą przystąpić osoby 
fizyczne i prawne oraz osobowe spółki prawa handlowego, na równych prawach.  

10. Dla osób kupujących warunkiem przystąpienia do Aukcji w formie licytacji lub złożenia 
pisemnej oferty jest zarejestrowanie i otrzymanie numeru aukcyjnego oraz wpłacenie 
wadium w wysokości PLN 100 (słownie złotych: sto i 00/100) w biurze Aukcji nie 
później niż 15 min. przed jej rozpoczęciem.  

11. Rejestracja i wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w sprzedaży każdego 
konia. 

12. Rejestracja i wpłata wadium są równoznaczne z przyjęciem regulaminu Aukcji i są 
traktowane jako zobowiązanie do jego przestrzegania.  

13. W przypadku koni stanowiących własność OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o. 
wpłacone przez nabywcę wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu. Wadium zostanie 
zwrócone wpłacającemu po zakończeniu aukcji, w przypadku jeżeli nie zakupi on 
konia.  Po zakończeniu aukcji zostaje także zwrócone wadium w przypadku zakupienia 
przez nabywcę konia nie stanowiącego własności OZH w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z 
o. o.   

14. Organizator nie pośredniczy w finalizacji transakcji zakupionych koni nie będących 
własnością OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o.   

15. Sposób prowadzenia licytacji i sprzedaży w formie pisemnej zostaną określone i 
przedstawione kupującym w dniu przeprowadzenia Aukcji.  

16. Po zakończeniu Aukcji konie wracają do macierzystych stajni (właścicielskich), chyba 
że wystawca i nabywca uzgodnią inaczej. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia konia na Aukcję bez podania 
przyczyny. 


