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OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PSA 

OWCZARKA NIEMIECKIEGO KRÓTKOWŁOSEGO 

 

Organizatorem sprzedaży psa jest ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 

09-411 Płock, ul. Chemików 7 zwany dalej Sprzedającym. 

 

ORLEN Ochrona Sp. z o. o. uruchamia przeprowadzenie postępowania przetargowego 

(przetargu) w sprawie sprzedaży psa służbowego (owczarek niemiecki krótkowłosy) 

znajdującego się w jej zasobach. Poniżej dołączono dwa zdjęcia psa. 

 

Przedmiotem ogłoszenia jest pies: 

• rasa – owczarek niemiecki krótkowłosy, 

• płeć – pies, 

• data urodzenia – 07.02.2018 rok, 

• szata – umaszczenie wilczaste, 

• nr tatuażu – 059M, 

• matka – Iga Kamabeda, 

• ojciec – Xanto Alta Escuela, 

• imię – UZI Kamabeda. 

Pies został zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce w dniu 19.08.2020 roku. 

Pies ma bardzo dobre pochodzenie uwzględnione w metryce. Jest wolny od typowej dla tej 

rasy dysplazji stawów. Charakteryzuje się wilczastym umaszczeniem. 

  

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. oświadcza, że będący przedmiotem przetargu pies służbowy 

stanowi jej wyłączną własność. Sprzedawca oświadcza również, że: 

• posiada aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie, 

• posiada aktualne zaświadczenie o pozostałych szczepieniach psa, 

• posiada wyniki badań wykluczających dysplazję stawów biodrowych, 

• posiada książeczkę zdrowia psa, 

• posiada paszport zwierzęcia domowego, 

• pies jest zdrowy i w dobrej kondycji, 

• pies został przeszkolony przez licencjonowanego instruktora, 

• istnieje możliwość obejrzenia psa przed złożeniem oferty. 

Wymienione powyżej dokumenty będą przekazane nabywcy po dokonaniu transakcji. 
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Sprzedający nie udziela gwarancji na zbywany składnik majątkowy oraz nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (zakupiony pies nie podlega zwrotowi). 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty z proponowan ą kwot ą zakupu  

we wskazanym terminie, dotyczącej chęci nabycia psa i spełniającej warunki określone                       

w ogłoszeniu. 

 

Oferty można składać osobiście w siedzibie ORLEN Ochrona Sp. z o.o. w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, przesłać listownie na adres siedziby 

spółki lub drogą elektroniczną w terminie do godz. 12.00 dnia 27.06.2022r. W przypadku 

złożenia oferty drogą listowną decyduje data wpływu oferty do Spółki. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA ZAKUP PSA.  

Oferty składane drogą elektroniczną, przesyłamy na adres: 

zapytania.ofertowe.orlenochrona@orlen.pl 

Oferta składana drogą elektroniczną musi być spakowana do formatu win-zip, rar oraz 

opatrzona hasłem. 

Hasło potrzebne do otwarcia pliku należy przesłać drogą mailową na w/w adres w dniu 

27.06.2022 r. nie wcześniej niż o godz. 12.00, najpóźniej do godz. 12.30. 

 

Złożona oferta winna zwierać: 

a) imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, 

b) dane kontaktowe, 

c) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem psa i nie wnosi w tym zakresie 

zastrzeżeń oraz, że zrzeka się na przyszłość wszelkich roszczeń z tego tytułu, 

d) oświadczenie Oferenta, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej, 

e) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego postępowania 

przetargowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia procesu sprzedaży 

psa bez podania przyczyny.  
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