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Aneks do oferty sprzeda ży matek pszczelich i odk ładów na rok 2022

PASIEKA HODOWLANA

7,

Wojciech Smaruj

„ PASIEKA WMVI

Modliszewo 37
62-200 Gniezno
Kom.601 95 63 27, 668 393 973
e-mail; maciejsmaruj@wp.pl

www. pasiekasmaruj.pl
Oferujemy w sprzeda ży matki pszczele hodowlane rasy Krai ńskiej linii car Wielka,
zarejestrowane oraz podle2aj ą ce ocenie hodowlanej w Krajowym Centrum Hodowli
Zwierz ą t w Warszawie.

Charakterystyka linii car Wielka
Pszczo ły tej linii maj ą szare ubarwienie, z mo żliwością wystąpienia brązowego paska na IV tergicie.
Linia odznacza si ę dynamicznym rozwojem yyiosennym i tworzy rodziny silne i bardzo silne. Linia
miodna, pszczo ły wykazuj ą tendencj ę do ograniczania czerwienia matki przy obfitych po żytkach.
Linia jest przystosowana do gospodarki w ulach stojakach, gromadz ąc zapasy w nadstawkach.
Pszczo ły są łagodne, dobrze trzymaj ą się piastra. Są wybitnie nierojne, po po żytku rzepakowym
rzadko wchodzą w nastrój rojowy łatwy do zwalczenia. Linia bardzo dobrze zimuje nawet w
warunkach łagodnych zim.
Oferujemy także matki pszczele rasy Krai ńskiej(poza programem hodowlanym i refundacyjnym)linii--Sklenar -Trojseck - Alpejka - Nieska -Linz - Peschetz - Celle -Miedzianka
CENY NA ROK 2022:
Nieunasienione

-30,00

Użytkowa-unasienniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia

-70,00

U żytkowa- unasienniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem

-140,00

Reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia

-300,00

Reprodukcyjna —unasienniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem

-400,00

Naturalnie unasiennione (ilo ść ograniczona, realizacja od 5-10 lipca)

-120,00

Odkład 4-ramkowy (ramka wielkopolska)

-380,00

PODANE CENY SĄ CENAMI BRU1TO.
Z powa żaniem
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GOSPODARSTWO PASIECZNE
ZAMOJSKI KRZYSZTOF

Gospodarstwo Pasieczne
05.10.202 jr.

Rakowo Małe,

Zamojski Krzysztof
Rakowo Małe 12/6
12-230 Biała Piska
Nr weterynaryjny: 28163515

Tel. 511329006 e-mail: zamojski-k@o2.p1

Oferta na odkiady pszczele
Refundowane w ramach programu wsparcia produktów pszczelich na lata 2020-2022
Oświadczam, że na dzień złożenia oferty pasieka liczy 60 rodzin pszczelich.
Oferuj ę dla Wojewódzkiego Zwi ązku pszczelarzy w Olsztynie 80 odk ładów pszczelich ras i
linii, dla których otwarto ksi ęgi prowadzone przez podmiot upowa żniony przez ministra
właściwego ds. rolnictwa na nast ępujących warunkach:
- 40 odkładów na ramce warszawskiej poszerzanej i 40 odk ładów na ramce wielkopolskiej
- cena odkładu na ramce warszawskiej poszerzanej 250 z ł, na ramce wielkopolskiej 230 z ł
- siła odkładu: 3 ramki z czerwiem zasklepionym, obsiadanym przez pszczo ły „ na czarno",
matka unnasieniona naturalnie urodzona w 2022r.
- odbiór osobisty przez klienta, wysy łka pocztą.
- termin odbioru od 15 czerwca do 20 lipca
- zobowiązuję się do wypełnienia warunków hodowli odkładów/pakietów* określonych przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, w tym:
- ilość oferowanych odldadów/pakietów*, na potrzeby związane z KPWP nie mo że przekraczać
wjednym sezonie więcej niż 300 % liczby posiadanych rodzin pszczelich - podstawa „Warunki
ARiMR.."- www.arimr.goy.pl , pkt 7.5.4
- dostarczenie przed rozpoczęciem sprzedaży w danym sezonie odkładów/pakietów* aktualnego
zaświadczenia weterynaryjnego o zdrowotno ści pszczelich rodzin wystawionego zgodnie
z wymogami ARiMR „Warunki ARiMR..." - www.arimr.goy.pl , pk17.5.4
- załączenie do faktur za odkłady/pakiety* kart pochodzenia matek pszczelich w odebranych
odkładach/pakietach*,
- zastrzegam sobie prawo do odstąpienia od oferty w terminie do dnia 15 marca 2022r. w formie
pisemnej.
Z wyrazami szacunku
Zamojski Krzysztof

Kocierzowy, Dnia21.10.2021
Pasieka Zarodowa w Kocierzowach
97-545 Gomunice
Kocierzowy 4
Nr weterynaryjny: 194
OFERTA
Sprzeda ż y odkładów/pakietów* pszczelich w sezonie 2020/2021 dla:
Wojewódzkiego Zwi ązku pszczelarzy w Olsztynie
Oświadczam, że na dzie ń złożenia oferty posiadam 182 rodzin pszczelich.
Niniejszym oferuj ę sprzeda ż 10 odkładów/pakietów* pszczelich ras i linii, dla których otwarto ksi ęgi
oraz/lub rejestry prowadzone przez podmiot upowa żniony przez ministra wła ściwego ds. rolnictwa,
na następuj ących warunkach:
1.

Na ramce**:

Wielkopolska

ilość sztuk 1

Dadant

ilość sztuk 1 cena netto 70z1

cena netto 50zł

ilość sztuk .............. . ......... cena netto
2.

Siła odkładu**:

3.

Odbiór: osobisty

4.

Termin odbioru:czwarty tydzie ń czerwca/ Pierwszy tydzie ń lipca

S. Zobowi ązuję się do wypełnienia warunków hodowli odk ładów/pakietów* okreś lonych przez
Agencj ę Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, w tym:
- ilo ść oferowanych odkładów/pakietów*, na potrzeby zwi ązane z KPWP nie mo że przekracza ć
w jednym sezonie wi ęcej niż 300 % liczby posiadanychrodzin pszczelich - podstawa „Warunki
ARiMR. . .„- www.arimr.goy.pl , pkt 7.5.4
- dostarczenie przed rozpocz ęciem sprzeda ży w danym sezonie odkład ów/pa kietów*aktualnego
za świadczenia weterynaryjnego o zdrowotno ści pszczelich rodzin wystawionego zgodnie
z wymogami ARiMR,,Warunki AR1MR..." - www.arimr.goy.pJ, pkt.7.5.4
- załączenie do faktur za odkłady/pakiety*kartpochodzenia matek pszczelich w odebranych
odkładach/pakietach*,
6. Zastrzegam sobie prawo do odst ąpienia od oferty w terminie do dnia 10.05.2022 w formie
pisemnej. Dodatkowo za ka żdy ulik odkładowy pobieramy kaucj ę w wysokości 200zł

Podpis

* niepotrzebne skre ś li ć
**nieobowi ą zkowe
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Łęka, dnia 08. 09. 2021
Gospodarstwo Pszczelarskie
Sławomir Trzybi ń ski
Lęka 2, 62-604 Ko ścielec
Tel. 501-432-752, e.mail: s.pszczola@wp.pl
Nr weterynaryjny: 30097152

OFERTA
Sprzeda ż y odkładów pszczelich w sezonie 2022 dla Wojewódzkiego Zwi ązku
Pszczelarzy w Olsztynie.
Oświadczam, że na dzie ń złożenia oferty posiadam 550 rodzin pszczelich.
Oferuj ę sprzeda ż 300 odkładów pszczelich ras i linii, dla których otwarto ksi ęgi prowadzone
przez podmiot upowa żniony przez ministra w łaściwego ds. rolnictwa, na następujących
warunkach:
1. Odkłady na ramkach: wielkopolska, warszawska zwyk ła, warszawska poszerzona,
dadanowska.
2. Cena odkładu: wielkopolski i warszawski zwykły 230 zł, warszawski poszerzony
dadanowski 250 zł.
3. Siła odkładu: 3 ramki z czerwiem zasklepionym, obsiadane przez pszczo ły „na czarno",
matka unasienniona naturalnie, urodzona w roku 2022.
4. Odbiór osobisty przez klienta, wysy łka pocztą, dowóz do klienta przez producenta - po
uzgodnieniu.
S. Termin odbioru od 15 czerwca do 15 lipca.
6. Zobowi ązuj ę się do wypełnienia warunków hodowli odk ładów okreś lonych przez
Agencj ę Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, w tym:
- ilo ść oferowanych odkładów, na potrzeby zwi ązane z KPWP nie mo że przekracza ć w
jednym sezonie wi ęcej ni ż 300 % liczby posiadanych rodzin pszczelich - podstawa
„Warunki ARiMR. . .„- www.arimr.goy.pI, str.35 pkt 7.5.4
- dostarczenie przed rozpocz ęciem sprzeda ży w danym sezonie odkładów aktualnego
za świadczenia weterynaryjnego o zdrowotności pszczelich rodzin wystawionego
zgodnie z wymogami ARiMR „Warunki ARiMR..." - www.arimr.goyp, str.35 pkt.7.5.4
- zafączenie do faktur za odkłady kart pochodzenia matek pszczelich w odebranych
odkładach.
7.
Zastrzegam sobie prawo do odstapienia od oferty w terminie do dnia 15 marca
2022 roku w formie pisemnej.
Z pszczelarskim pozdrowieniem
Sławomir Trzybi ński

r
-____)

Monika Buszyniewicz
Karbowo 10/1
11-130 Orneta
Tel. 511-046-202

Karbowo, 26-10-2021

Prezes Wojewódzkiego Zwi ą zku Pszczelarzy
Józef Zysk

Przesy łam ofert ę na rok 2022 na odk łady pszczele z matk ą unasiennion ą naturalnie, 5
ramkowe, na ramce wielkopolskiej. Matki z pasieki hodowlanej Marii Gembala, linia car Prima i linia
car Gema. Ilo ść odkładów 80 sztuk. Cena 200 z ł! szt. Odk łady do odbioru w pierwszej polowie
czerwca. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

Z powa ż aniem
Monika Buszyniewicz

Przybrodzin, 27.09.2021 r.

Gospodarstwo Rolne Micha ł Imbiorowicz
Pasieka Dary Ula
Przybrodzin 2
62-430 Powidz
Nr pasieki: 30237153
Tel. 724 098 490
sklep®daryula.pl

Oferta na odkłady pszczele
Refundowane w ramach programu wsparcie produktów pszczelich na lata 2020-2022
o

Oświadczam, że na dzień złożenia oferty pasieka liczy 350 rodzin pszczelich.
Oferuj ę do sprzedaży w nadchodzącym sezonie w ramach refundacji 450 szt. odk ładów pszczelich
Posiadam certyfikat producenta odk ładów pszczelich wydany przez Niepubliczn ą Placówkę Kształcenia
Ustawicznego w Kocierzowach oraz tytu ł mistrza w zawodzie pszczelarz uzyskany w 2007 roku.
Oświadczam, iż dostarczę do KOWR zaświadczenie o zdrowotno ści pasieki, które jest okre ślone w
warunkach programu wsparcia rynku produktów pszczelich
Oświadczam, iż do odkładów będzie dostarczona karta pochodzenia matki, pochodz ącej od matek
reprodukcyjnych zamieszczonych w wykazie linii hodowlanych pszczó ł dla których otwarto ksi ęgi
prowadzonego przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierz ąt.
W sezonie 2022 oferuj ę odkłady pszczele pięcioramkowe w cenie 255z1Jszt.
Odbiór od 05.06.2022, decyduje kolejno ść zamówień.

W skład okładu wchodzi:
Matka pszczela unasienniona w sezonie 2022 Car Jugo, Buckfast lub Elgon (linia pszczó ł ustalana z odbiorcą),
3 ramki z czerwiem w ró żnych stadiach rozwoju,
1 ramka z pokarmem,
Odkład na ramkach wielkopolskich (hoffmanowkie), z tegorocznymi jasnym plastrami.

Ponadto odkłady są:
• karmione stymulacyjnie syropem z preparatem HiyeAliyeTM wzmacniaj ącym kondycj ę rodzin pszczelich,
• leczone przeciwko warrozie zabiegiem przeprowadzonym w okresie bezczerwiowym,

Dbamy o nasze pszczoły, ich zdrowotno ść i kondycjajest dla nas najważniejsza.
Na własne potrzeby produkujemy rocznie ponad 250 odkładów, które z powodzeniem pozwalaj ą nam
uzyskiwać wysokie wydajności w zbiorach miodu i pyłku kwiatowego.
Takie same odkłady oferujemy Pa ństwu!
W naszej pasiece stawiamy na najwyższą zdrowotność pszczół, higienę i dezynfekcj ę sprzętu pszczelarskiego oraz
matki pszczele od najlepszych hodowców.
Odbiór odkładów według kolejności zamówień.
Kaucja zwrotna za ulik odkiadowy 40zł.

Zapraszani do składania zamówień:
tel. 724 098 490
sklepdaryula.pl

