Zasady i tryb rozdysponowania ogierów Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z
o.o. 30-002 Kraków ul. Zbożowa 4 , , Oddział w Zamościu, 22-400 Zamość,
ul. Kilińskiego 80, ZHP Stado Ogierów Białce 22-300 Krasnystaw, Białka
do dzierżaw hodowlanych
Warunki ogólne
1. Rozdysponowanie ogierów w dzierżawę przeprowadzane będzie w trybie przetargu na
podstawie pisemnych ofert. W przypadku nie rozdysponowanych ogierów na
podstawie ofert pisemnych zostanie zorganizowany przetarg ustny.
2. Termin przetargu pisemnego ustala się na 14.11.2017 godz. 10:00 /ostateczny termin
przyjmowania ofert pisemnych mija 08.11.2017/, termin przetargu ustnego ustala się
na 14.11.2017 godz. 12:30.
3. Oferty pisemne złożone osobiście, drogą e-mailową, faxem lub pocztową winne
wpłynąć do SO w terminie najpóźniej na jeden dzień przed terminem przetargu.
Decyduje skuteczne dostarczenie oferty do SO Białka.
4. SO zamieści listę ogierów oferowanych do dzierżaw, warunków przetargu jak i
terminu przetargu na swojej stronie internetowej.
5. Informacje jak w pkt. 4 roześle do zainteresowanych dzierżawców i OZHK
działających na terenie działania Spółki.
6. Rozdziałowi nie podlegają ogiery, które:
a) pozostają w stacji unasienniania SO Białka,
b) na które przedłużono umowę na kolejny sezon hodowlany,
c) przydzielono do dzierżawy na podstawie wcześniejszych indywidualnych ustaleń z
hodowcami.
7. W dniu przetargu ustnego SO poda wykaz ogierów , wobec których rozstrzygnięto
przetarg oraz wykaz ogierów objętych przetargiem ustnym.
8. Do licytacji ustnej zostaną włączone ogiery, wobec których komisja przetargowa nie
mogła podjąć decyzji o ich rozdysponowaniu na podstawie ofert pisemnych (dwie lub
więcej ofert na taką samą kwotę, nie posiadających uregulowanych zobowiązań wobec
Spółki, zaoferowanie kwoty poniżej sumy akceptowalnej przez SO do dzierżawy
ogiera, brak oferty pisemnej).
9. SO Białka zastrzega sobie prawo do wyłączenia z oferty przetargowej każdego ogiera
w trakcie postępowania do chwili podpisania umowy z ważnych dla SO względów
dotyczących danego ogiera.
10. Oferenci, którzy wygrali przetarg na danego ogiera zobowiązani są do podpisania
umowy opracowanej przez SO z pełnymi konsekwencjami wynikającymi z treści
umowy.
11. Warunki przetargu pisemnego:
a. Warunki przystąpienia do przetargu pisemnego:
• w przetargu mogą brać wszystkie osoby prawne i fizyczne posiadające warunki
do prowadzenia działalności hodowlanej dzierżawionym ogierem i akceptujące
warunki wynikające z umowy dzierżawy ogiera hodowlanego z SO Białka na
sezon 2017.
• brak zaległych zobowiązań finansowych w stosunku do SO Białka
• brak zastrzeżeń ze strony SO wobec przebiegu dzierżawy w latach poprzednich
• złożenie w terminie pisemnej oferty na dzierżawę ogiera z listy oferowanych
do dzierżawy na druku opracowanym przez SO Białka wraz z proponowaną
ceną,

b. Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego
• w dniu przetargu Komisja dokona oceny i porównania złożonych ofert
• o wyborze najlepszej oferty decydować będzie najwyższa cena, która będzie
równa lub wyższa od ceny minimalnej
• po zapoznaniu się z ofertami Komisja ustali rozdysponowanie ogiera do
dzierżawy lub przeniesie go do przetargu - licytacji ustnej
12. Warunki przetargu ustnego :
a. Warunki przystąpienia do przetargu ustnego:
• w przetargu mogą brać udział wszystkie osoby prawne i fizyczne posiadające
warunki do przeprowadzenia działalności hodowlanej dzierżawionym ogierem
i akceptujące warunki wynikające z umowy dzierżawy ogiera hodowlanego z
SO Białka na sezon 2017
• brak zaległych zobowiązań finansowych w stosunku do SO Białka
• brak zastrzeżeń ze strony SO wobec przebiegu dzierżawy w latach poprzednich
b. Prowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu ustnego:
• przetarg prowadzony będzie w formie licytacji ustnej
• postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 100 zł
• kolejność licytowanych koni odbywać się będzie wg listy alfabetycznej
• wygrywającym przetarg na danego ogiera jest oferent, który zaoferował
najwyższą kwotę pod warunkiem uzyskania minimalnej kwoty rezerwowej
ustalonej przez SO Białka na danego ogiera
13. Odbiór koni:
a. koń zostanie wydany dzierżawcy po uzgodnieniu terminu odbioru z SO Białka
b. miejsce i termin wydania konia określi SO Białka
c. konie stacjonujące w SO Białka wydane będą według zasad uzgodnionych między
stronami
14. Ceny minimalne za dzierżawę ogiera z SO Białka na sezon hodowlany 2018:
a) ogiery huculskie 1000 zł + VAT
b) ogiery zimnokrwiste
1600 zł + VAT
c) ogiery małopolskie
2200 zł + VAT
d) ogiery śląskie
2000 zł + VAT
z wyjątkiem ogiera 468 GLb Awans xo , na którego cena minimalna wynosi 5000 zł
+ VAT.
15. Odpłatność będzie płatna w II ratach:
I okres rozliczeniowy – w wysokości 50 % kwoty dzierżawy na podstawie faktury
VAT wystawionej w miesiącu grudniu 2017 r. płatnej wciągu 60 dni od daty jej
wystawienia.
II okres rozliczeniowy – w wysokości 50 % kwoty dzierżawy na podstawie faktury
VAT wystawionej w miesiącu marcu 2018 r. płatnej w ciągu 60 dni od dnia
wystawienia faktury.
16. Wszystkie kwestie nie uregulowane powyższym opracowaniem rozstrzygane będą na
podstawie nieodwołalnej i ostatecznej decyzji Dyrekcji Oddziału

