Olsztynek 16. 11.2018r.
Znak: MBL.HU.234.2.2018.
DYREKTOR
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO – PARK ETNOGRAFICZNY
W OLSZTYNKU
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ OGIERKA
ŹREBIĘCIA HODOWLANEGO RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY
Termin przetargu ofertowego - 5 grudzień 2018 r. godz. 10:00.
1. Nazwa i adres sprzedającego:
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23,
11-015 Olsztynek, tel. (89) 519 21 64, faks (89) 519 38 45, strona internetowa
www.muzeumolsztynek.com.pl
2. Cechy sprzedawanego inwentarza żywego oraz cena wywoławcza.
Ogier GROM - rasa polski koń zimnokrwisty (spełniający warunki Programu
Ochrony Zasobów genetycznych), ur.13.04.2018 r. matka GAWĘDA po JARZĄBEK,
ojciec TORINO, umaszczenie gniade. Cena wywoławcza - 4700,00 zł
3. Podane przez kupujących w złożonych ofertach ceny muszą być co najmniej
równe bądź wyższe od ceny wywoławczej. W przypadku równych kwot ofert,
odbędzie się przetarg ustny - kwota postąpienia 50,00 zł.
4. Sprzedający oświadcza, że nabywa ogierka wyłącznie w celach hodowlanych.
5. Wymagania jakim musi odpowiadać oferta:
Oferta pisemna złożona w przetargu musi zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem zdrowia i wyglądem zwierzęcia
lub ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oświadczenie oferenta, że nabywa zwierzę do celów hodowlanych.
e) sprzedający proponuje przygotować ofertę na formularzu, którego wzór dostępny
jest
w
siedzibie
sprzedającego
lub
na
stronie
internetowej
www.muzeumolsztynek.com.pl
6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawanego ogierka.
Zwierzę można oglądać w dniach 20.11. – 05.12. w godz. od 7:30 do 15:00 (w dniu
05.12. do godziny 9:50) w siedzibie sprzedającego – Olsztynek, ul. Leśna 23.
Wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny przyjazdu pod numerem
telefonu (89) 519 21 64 lub 509 378 966.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
a) oferty należy składać w terminie do dnia 05 GRUDNIA do godziny 10.00
w sekretariacie Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny
w Olsztynku, ul. Leśna 23,
b) wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„oferta na kupno ogiera –polski koń zimnokrwisty”
c) termin związania z ofertą – 14 dni.
8. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
9. Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli:
a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie bądź w niewłaściwym miejscu,
b) zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub nie zawiera podpisu.
10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
W ciągu 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

