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Producenci ryb
Wszyscy
Zaproszenie do składania ofert
Okręg PZW Katowice informuje, że wiosną, latem oraz jesienią 2017 r. jest zainteresowany zakupem
różnych gatunków ryb na potrzeby własne oraz kół wędkarskich w celach zarybieniowych wód.
W związku z czym, prosimy składać oferty z podaniem gatunków, asortymentu, średniej masy, terminu
odłowu ryb, cen netto.
W szczególności zainteresowani jesteśmy zakupem:
szczupaka – narybek letni, wiosenny, jesienny, dwulatki o masie ciała do 1,5 kg,
jazia – kroczek lub tarlak,
sandacza – narybek letni, wiosenny i starszy,
płoci i leszcza – tarlaki,
karasia pospolitego – kroczek i tarlak,
bolenia - narybek,
lina - kroczek i tarlak,
lipienia – narybek,
świnki, brzany, klenia – narybki lub kroczki,
pstrąga potokowego – nar. wiosenny , dwuletni i trzylatek
pstrąga tęczowego - o masie jednostkowej 0,35 -3 kg,
suma – kroczek
karpia – kroczek, handlówka,
węgorza – narybek szklisty montee, podchowany, obsadowy.
Oferowany materiał do celów zarybieniowych wód otwartych oraz hodowli ryb obowiązkowo musi
posiadać ważny wynik badania ryb w dniu odbioru, stwierdzający, że ryby są zdrowe klinicznie i nie
wykazują objawów chorób - wystawiony przez lekarza weterynarii. Gospodarstwo rybackie jest pod
stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii i jest dopuszczone do obrotu rybami.
Oferty prosimy składać pisemnie w terminie do 21.02.2017 r. wg załączonego wzoru.
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3. Oferowane gatunki ryb:
Gatunek

Asortyment Śr. masa ryb Ilość oferowanego
lub dł. w cm
materiału

Termin
odbioru

Pochodzenie Cena netto za
materiału * jednostkę (kg/szt.)

4. Posiadany transport do przewozu ryb – podać ilość środków transportowych
i basenów.
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................

*należy wpisać – a - stawy własne, b- import

