OGŁOSZENIE
Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
(siedziba i adres : 30-002 Kraków, ulica Zbożowa 4)
www.hbp.pl
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż jałowic cielnych hodowlanych
rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (100 % HF).
Szczegółowy wykaz jałowic zawiera poniższa tabela :
Tabela
L.
p.

Numer
rejestracyjny
jałówki cielnej

Data
urodzenia

Numer
rejestracyjny
matki

Nazwa ojca

Data
inseminacji

Data
planowanego
wycielenia

5
TRIGGER

Nazwa
buhaja,
którym
inseminowano
6
BELAIR

1
1

2
PL005414820602

3
19.11.2016

4
PL005266425734

7
05.03.2018

8
07.12.2018

2

PL005414821166

03.02.2017

PL005275647431

BULLSEYE

AZOR

06.04.2018

08.01.2019

3

PL005414821098

27.01.2017

PL005378263507

BELAIR

09.04.2018

11.01.2019

PL005414821081

27.01.2017

PL005378263859

DREAMWEAVER
TRIGGER

4

AZOR

10.04.2018

12.01.2019

5

PL005362875785

08.03.2017

PL005378264115

PESKY
(SEX)

AZOR

28.04.2018

30.01.2019

Miejsce lokalizacji stada : Gospodarstwo Uszyce (adres : Uszyce, 46-310 Gorzów Śląski,
powiat oleski, województwo opolskie).
Oferowane do sprzedaży jałowice spełniają następujące warunki :
1/ pochodzą ze stada wolnego od chorób zwalczanych z urzędu,
2/ pochodzą ze stada o wydajności około 10.200 kg,
3/ posiadają odpowiednie dokumenty hodowlane, weterynaryjne, paszporty.
Cena wywoławcza każdej jałowicy wynosi 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych netto
plus należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8 %,
tj. w kwocie 480,00 (czterysta osiemdziesiąt) złotych =
6.480,00 (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) złotych brutto,
wadium 650,00 (sześćset pięćdziesiąt) złotych brutto dla każdej sztuki,
minimalne postąpienie 65,00 (sześćdziesiąt pięć) złotych brutto.

-2Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2018 r. o godz. 12.00 w Gospodarstwie Uszyce
(adres : Uszyce, 46-310 Gorzów Śląski, powiat oleski, województwo opolskie).
Wadium należy wpłacać w kasie Gospodarstwa Uszyce
najpóźniej do godz. 11.00 w dniu przetargu lub na konto
BGŻ BNP Paribas S.A. nr 97 2030 0045 1110 0000 0034 2030
do dnia 22.10.2018 r. włącznie na każdą sztukę osobno
z podaniem numeru rejestracyjnego lub pozycji wykazu jałowic.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się
na poczet ceny zakupu, pozostałe wadia zostaną zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra,
uchyli się od zawarcia umowy.
Odbiór jałowic nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do czterech
dni od daty przetargu, po zapłacie całej ceny na konto sprzedającego.
Koszt i organizacja odbioru jałowic leżeć będzie po stronie kupującego.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowotność jałowic i inne zdarzenia, które
wystąpią po wydaniu jałowic kupującemu. Wraz z wydaniem jałowic zostanie
przekazana kupującemu wszelka niezbędna dokumentacja ich dotycząca,
będąca w posiadaniu sprzedającego.
Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia
bez podania przyczyn.
Zainteresowani oferenci mogą oglądać jałowice w miejscu lokalizacji stada,
tj. w Gospodarstwie Uszyce (adres : Uszyce, 46-310 Gorzów Śląski, powiat oleski,
województwo opolskie), po uprzednim uzgodnieniu terminu
pod nr tel. (34) 35-93-389, 35-93-390, 604-486-911, 665-022-263, 792-572-351.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki
w Krakowie pod tel. 882-143-157 oraz w Gospodarstwie Uszyce
pod tel. (34) 35-93-389, 35-93-390, 604-486-911.
Kraków, dnia 05.10.2018 r.

