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1.SPRZĘT PSZCZELARSKI 
Pszczelarze, producenci produktów pszczelich - umieszczający te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego), którzy posiadają co 
najmniej 10 rodzin. pszczelich na dzień 30.09.2019r.
Dotacja wyniesie do 60% kosztów netto, max. kwota dotacji to 70 zł/rodzinę i nie więcej niż 12.000 zł.. 

Rodzaj sprzętu  (fabrycznie nowy) Ilość Suma netto

Miodarki

Odstojniki

Dekrystlizatory

Stoły do odsklepiania plastrów

Suszarki do obnóży pyłkowych

Topiarki do wosku

Urządzenia do kremowania miodu

Refraktometry

Urządzenia do pozyskiwania pierzgi

Wialnie do pyłku

Ręczne wózki do transportu uli

Kompletne ule ( w skład ula wchodzi dennica,
 korpusy, powałka, daszek)

Elementy uli: dennice
                      korpusy
                      powałki
                      daszki

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ------------------------------

2. LEKI do zwalczania warrozy *
Rodzaj leku Apiwarol        49,- Biowar     59,- Bayvarol    85,- Apiguard     100,-

opis Opak..25szt.niepodzielne,
4 tabletki na rodzinę 
1 opakowanie na 6 rodzin

Opak 10 pasków (niep) 
2 paski na rodzinę
opakowanie na 5 rodzin

Opak. 4 paski (niep)
4 paski na rodzinę
1 opak. na 1 rodzinę

Opak. 10 tacek podzielne
2 tacki na rodzinę

ilość

wartość

Apilife Var    14.50,- Thymovar   88,- Poly Var  123,- Varromed   112,- Apivar   59,-

Opak. 2 płytki
4 płytki na rodzinę
2 opakowania na 
rodzinę

Opak. 10 pasków
3 paski na rodzinę
1 opakowanie na 3 
rodziny (niepodzielne

Opak. 10 pasków
2 paski na rodzinę
1 opakowanie na 5 
rodzin (niepodzielne)

Opak. Płyn 555ml
opakowanie na 12 
rodzin (niepodzielne)

Opak. 10 pasków
2 paski na rodzinę
1 opakowanie na 5 
rodzin ( niepodzielne)



 
* - orientacyjne ceny brutto wg cen tegorocznych. Końcowa cena zakupu zostanie podana po podpisaniu umowy 
dotacyjnej. (marzec 2020)
- w przypadku jeżeli  zamówienie na określony lek nie zostanie złożone przez grupę min. 10 pszczelarzy (całe
WZP), WZP nie będzie realizować grupowego zakupu danego leku. Zostanie zaproponowana zmiana leku, lub
pozostanie zakup indywidualny w lecznicy, przy spełnieniu niezbędnych wymogów uzgodnionych indywidualnie
(książka leczenia, faktura na WZP, oraz przelew)    - możliwa max. refundacja w wysokości do 82% ceny netto

3. URZĄDZENIA DO GOSPODARKI WĘDROWNEJ*
Pszczelarze, producenci produktów pszczelich - umieszczający te produkty zgodnie  z obowiązującymi przepisami 
prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego), którzy posiadają co 
najmniej:
1) 25 pni pszczelich -  dotacja wyniesie do 60% kosztów netto, max. kwota dotacji to 70 zł/rodzinę i nie więcej niż 12.000 zł..

Rodzaj sprzętu    (fabrycznie nowy) ilość  Suma  netto

przyczepy (lawety) do przewozu uli

wagi pasieczne

urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA -------------------------

2) 150 pni pszczelich – dotacja wyniesie do 60% ceny netto, max. kwota dotacji 100 zł/rodzinę i nie więcej niż
30000zł.

Rodzaj sprzętu    (fabrycznie nowy) Ilość Suma  netto

przyczepy (lawety) do przewozu uli

wagi pasieczne

urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli

Miniładowarki  oraz  wózki  samojezdne  do
rozładunku i załadunku uli.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA -----------------------

*Pod warunkiem, że inwestycja w ramach „Zakupu  urządzeń do gospodarki wędrownej” nie będzie wspierana w
ramach  działań:  „Modernizacja  gospodarstw  rolnych”,  „Restrukturyzacja  małych  gospodarstw”,  „Premie  dla
młodych rolników”, „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” oraz „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętych programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
zgodnie z rozporządzeniem PEiR nr 1305/2013.  Dotacja może być przyznana raz w czasie obowiązywania KPWP.

4. ZAKUP PSZCZÓŁ.
Zakup matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek 
hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw 
rolnictwa oraz pakietów, odkładów z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych pszczół dla których 
prowadzone są księgi i rejestry, dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych. Cena jednostkowa 
netto matki, pakietu lub odkładu przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 200 zł/sztukę. Matki do 50% stanu 
rodzin, pakiety/odkłady do 20% stanu rodzin z dnia 30.09.2019 r. refundacja do 65% ceny netto.

Rodzaj nieunasiennione un nat. ze spr. czer unasiennione sztuczn. un.stuczn. ze spr. czer. pakiety/odkłady

Ilość

cena

wartość

5. ANALIZY JAKOŚCI MIODU - Pszczelarze, producenci produktów pszczelich - umieszczający te produkty 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego 
handlu detalicznego), którzy posiadają co najmniej 10 rodzin. Refundacja do 76% ceny netto. Jeżeli liczba 
chętnych nie przekroczy 10 próbek program nie będzie realizowany. Zakres badań: zawartość wody, fruktozy i 
glukozy (suma fruktozy i glukozy),zawartość sacharozy, zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie, 
przewodność właściwa, wolne kwasy, liczba diastazowa, oraz zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF).

Ilość próbek  ….......................................................    
                                                                                                                                 Podpis Prezesa Koła

Data …............................................                                                                 ….....................................................




