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          OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO NA 2018 - 2019 r. W RAMACH DOTACJI 
            Program wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2017-2019

CENNIK ULI KORPUSOWYCH

Nr kat.
zestawu

Elementy ula korpusowego wykonane są z drewna lipowego lub sosnowego; 
Ocieplane wełną mineralną. |Elementy ocieplane pasują do uli styropianowych.

Cena w PLN / szt
STANDARD   10 ramkowy

Cena w PLN / szt
STANDARD   12 ramkowy

Ule WIELKOPOLSKIE  KORPUSOWE OCIEPLANE  10-r lub 12-r
NETTO   BRUTTO

NETTO BRUTTO

WL01 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]
z dennicą niską; dach kryty blachą + powałka

334,15 411,00 349,59 430,00

WL01A Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka

340,65 419,00 356,91 439,00

WL02 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]
z dennicą niską; dach kryty brezentem + powałka

321,14 395,00 336,58 414,00

WL04 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½] 
z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka

347,15 427,00 363,41 447,00

WL06 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½] + powałka
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

386,18 475,00 401,62 494,00

WL17 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy]
z dennicą niską; dach kryty blachą + powałka

285,37 351,00 296,75 365,00
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WL17A Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy]
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka

291,87 359,00 304,06 374,00

WL18 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy]
z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka

298,37 367,00 334,96 412,00

WL20 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy] + powałka
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

337,40 415,00 348,78 429,00

WL22 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy]
z dennicą niską; dach kryty brezentem + powałka

272,36 335,00 283,74 349,00

WL40 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]
z dennicą niską; dach kryty blachą

305,69 376,00 321,14 395,00

WL40A Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą

312,19 384,00 328,45 404,00

WL41 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½] 
z dennicą wysoką; dach kryty blachą 

318,70 392,00 334,96 412,00

WL42 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½] 
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

357,72 440,00 373,17 459,00

WL43 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy ]
z dennicą niską; dach kryty blachą

256,91 316,00 268,29 330,00

WL43A Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy ]
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą

263,41 324,00 275,61 339,00

WL44 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy ] 
z dennicą wysoką; dach kryty blachą 

269,92 332,00 282,11 347,00

WL45 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy ] 
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

308,94 380,00 320,00 394,00

WL23 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy]
z dennicą niską; dach kryty brezentem 243,90 300,00 255,28 314,00
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Ule WIELOKORPUSOWE typu wielkopolskieg OCIEPLANE STANDARD 10 ramkowy
          NETTO                                BRUTTO              

STANDARD 12 ramkowy
                NETTO                                       BRUTTO

WL07 Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.]
z dennicą niską; dach kryty blachą + powałka

356,10 438,00 369,92 455,00

WL07P Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.]
z dennicą niską; dach kryty blachą 

327,64 403,00 341,46 420,00

WL07A Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.]
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka

362,60 446,00 377,24 464,00

WL07AP Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.]
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą 

334,15 411,00 348,78 429,00

WL08 Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.]
z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka

369,11 454,00 383,74 472,00

WL08P Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.]
z dennicą wysoką; dach kryty blachą 

340,65 419,00 355,28 437,00

WL10 Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.] + powałka
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

408,13 502,00 421,95 519,00

WL10P Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.]
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

379,67 467,00 393,50 484,00

Ule WIELKOPOLSKIE  KORPUSOWE JEDNOŚCIENNE (nieocieplane )(10-r) STANDARD   
                     NETTO                                               BRUTTO

WL24 Ul wielkopolski jednościenny wielokorpusowy (10-r) [2 korpusy + ½] + powałka
dennica niska z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach blaszany 

308,94
380,00

WL25 Ul wielkopolski jednościenny wielokorpusowy (10-r) [2 korpusy + ½] + powałka
dennica wysoka; dach blaszany 

321,14 395,00

WL27 Ul wielkopolski jednościenny wielokorpusowy (10-r) [2 korpusy + ½] + powałka
dennica wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach blaszany 

360,16
443,00

ULE WYKONANE SĄ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI.
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Nr kat.
zestawu

Elementy ula korpusowego wykonane są z drewna lipowego lub sosnowego; 
Ocieplane wełną mineralną. 
Elementy ocieplane pasują do uli styropianowych.

Cena w zł / szt
STANDARD

Cena w zł / szt
STANDARD

Ule WIELOKORPUSOWE typu OSTROWSKIEJ OCIEPLANE (10-r) NETTO                 BRUTTO

WO1 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy)
z dennicą niską; dach kryty blachą + powałka

337,40
415,00

WO1A Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy)
z dennicą niską higieniczna; dach kryty blachą + powałka

343,90
423,00

WO2 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 
z dennicą niską; dach kryty brezentem + powałka

324,39
399,00

WO3 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy)
z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka

350,41
431,00

WO13 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) + powałka
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

389,43
479,00

WO40 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy)
z dennicą niską; dach kryty blachą 

308,94
380,00

WO40A Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy)
z dennicą niską higieniczna; dach kryty blachą 

315,45
388,00

WO41 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy)
z dennicą wysoką; dach kryty blachą 

321,95
396,00

WO42 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

360,98
444,00

Ule  WIELOKORPUSOWE typu OSTROWSKIEJ JEDNOŚCIENNE (nieocieplane )(10-r) STANDARD   
NETTO                                               BRUTTO

WO24 Ul Ostrowskiej jednościenny wielokorpusowy (10-r) [2 korpusy + ½] + powałka
dennica niska z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach blaszany 

308,94
380,00

WO25 Ul Ostrowskiej jednościenny wielokorpusowy (10-r) [2 korpusy + ½] + powałka
dennica wysoka; dach blaszany 

321,14
395,00
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Nr kat.
zestawu

Elementy ula korpusowego wykonane są z drewna lipowego lub sosnowego; 
Ocieplane wełną mineralną. 
Elementy ocieplane pasują do uli styropianowych.

Cena w PLN/ szt
STANDARD

                       NETTO                                              BRUTTO

Ule WIELOKORPUSOWE typu LANGSTROTHA OCIEPLANE   (10-r)
L40 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy)

z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą 
351,22

432,00

L01 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy)
z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą + powałka

379,67
467,00

L40A Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy)
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą

358,53
441,00

L01A Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy)
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka

386,99
476,00

L41 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy)
z dennicą wysoką; dach kryty blachą 

365,04
449,00

L02 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy)
z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka

393,50
484,00

L42 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy)
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

403,25
496,00

L03 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) + powałka
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

431,71
531,00

Nr kat.
zestawu         Ule DADANT    KORPUSOWE OCIEPLANE   (12-r)

STANDARD
NETTO

STANDARD
BRUTTO

DW40 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½)
z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą 

270,73 333,00
DW02 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½)

z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą + powałka
300,00 369,00

DW40A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½)
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą 

278,05 342,00
DW02A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½)

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka
307,32

378,00
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DW41 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½)
z dennicą wysoką; dach kryty blachą 

282,11
347,00

DW04 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½)
z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka

311,38
383,00

DW42 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) 
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

320,32
394,00

DW06 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) + powałka
z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 

349,59
430,00

DW43 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½)
z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą

332,52
409,00

DW03 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½)
z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą + powałka

361,79
445,00

DW43A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½)
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą 

339,84
418,00

DW03A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½)
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka

369,11
454,00

DW44 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½)
z dennicą wysoką; dach kryty blachą 

343,90
423,00

DW26 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½)
z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka

373,17
459,00

DW45 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½)

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 
382,11

470,00

DW28 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½)+ powałka

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 
411,38

506,00

DW08 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus gn.) 
z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą + powałka

318,70
392,00

DW08A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus gn.) 
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka

326,02
401,00

DW09 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus gn.) 
z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka

330,08
406,00

6



Stolarstwo—Tartacznictwo Ryszard Sułkowski ul. Sienkiewicza 68, 59-420 Bolkow tel. 75 74 13 716   e-mail: poczta@sulkowski.com.pl 
 Stolarstwo-Tartacznictwo R. Sułkowski jest właścicielem cennika i zastrzega sobie prawo do jego zmiany.

DW11 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus gn.) + powałka

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 
368,29

453,00

DW13 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus + ½ ) 
z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą + powałka

380,49
468,00

DW13A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus + ½ ) 
z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka

387,80
477,00

DW14 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus + ½ ) 
z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka

391,87
482,00

DW16 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus + ½ ) + powałka

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 
430,08

529,00

DW46 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½)
z dennicą niską drewniana; dach kryty blachą 

375,61
462,00

DW18 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½)
z dennicą niską drewniana; dach kryty blachą + powałka

404,88
498,00

DW47 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½)
z dennicą niską higieniczna; dach kryty blachą 

382,93
471,00

DW18A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½)
z dennicą niską higieniczna; dach kryty blachą + powałka

412,19
507,00

DW19 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½)
z dennicą wysoką; dach kryty blachą + ramki + powałka

416,26
512,00

DW21 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½) + powałka

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą 
464,23

571,00

ULE WYKONANE SĄ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI.
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CENNIK ULI LEŻAKOWYCH

ULE LEŻAKOWE
Ule leżakowe produkowane są z drewna lipowego lub sosnowego. Posiadają dwa wylotki, drzwiczki do 
czyszczenia dennicy w bocznej ścianie, dach jest kryty blachą oraz rączki do przenoszenia ula. Dno i 
dwa dłuższe boki ocieplone są wełną mineralną.

Cena w PLN
netto

Cena w PLN
brutto

Ule WIELKOPOLSKIE      LEŻAKOWE  OCIEPLANE             Nr katalogowy

Ul wielkopolski leżakowy 18 ramkowy z nadstawką WL1020 292,68 360,00
Ul wielkopolski leżakowy 18 ramkowy bez nadstawki WL1021 268,29 330,00
Ul wielkopolski leżakowy 18 ramkowy z pełną nadstawką WL1022 317,07 390,00

Ule DADANT      LEŻAKOWE      OCIEPLANE             
Ul dadant leżak 18 ramkowy z nadstawką DL1027 292,68 360,00
Ul dadant leżak 18 ramkowy bez nadstawki DL1028 268,29 330,00

Ule WARSZAWSKIE POSZERZANE  LEŻAKOWE   OCIEPLANE             
Ul warszawski poszerzony leżak 18 ramkowy z nadstawką WP1023 292,68 360,00
Ul warszawski poszerzony leżak 18 ramkowy bez nadstawki WP1024 268,29 330,00

Ule WARSZAWSKIE ZWYKŁE      LEŻAKOWE      OCIEPLANE             
Ul warszawski zwykły leżak 18 ramkowy z nadstawką WZ1025 292,68 360,00
Ul warszawski zwykły leżak 18 ramkowy bez nadstawki WZ1026 268,29 330,00

ULE WYKONANE SĄ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI.
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Stolarstwo – Tartacznictwo
Ryszard Sułkowski

ul. Sienkiewicza 68, 59-420 Bolków
tel. 75 74 14 438, tel/fax 75 74 13 716

e-mail:   poczta@sulkowski.com.pl           www.sulkowski.com.pl

Punkty dystrybucyjne

Sklep Pszczelarski Tabaka Wojciech
ul. Piotrowska 38, Gdynia tel. 518 636 818 
www.skleppszczelarski.com.pl

Bartnik Weber Bogusława
Wrocław, ul. Kluczborska 13, 
tel. 071/ 32 24 802

HURT_MOT Mirosława Chmurska
Pabianice, ul. Tkacka 2, 
tel. 042/ 226 22 01

FPHU KIKA Ciepał Kamila
Wolbrom, ul. 20 Straconych 31, 
tel. 604 473 024

AGRO OAZA RAFAŁ LESZNIK
ul. ŁĄKOWA 26, 47-400 RACIBÓRZ 
tel. 698 051 487

PPHU Bartnik Jarosław PIEŃKO
ul. Brzeska 48A, Biała Podlaska 21-500, 
tel. 83 344 28 07

Sklep DUET
ul. Młynarska 2, 16-500 Sejny 
tel. 503 668 864

FPHU FORTUNA Roman Koremba
ul. Wodna 12, Kłodzko, 
tel. 074/ 867 24 39 lub 074/ 867 55 77

WMW Sp. C. MARCIN WOŚ WOJCIECH WOŚ
Osiedle Zembrza 52, 36-130 Raniżów, 
tel. 723 018 004

SĄDECKI BARTNIK A. & J. Kasztelewicz
33-331 Stróże 235, 
tel. 018 445 18 82 

PHU EKO-PSZCZOLKA Grażyna Chwałek
ul. Jagiellońska 39 B, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
tel. 692 818 731

OGRÓD ZAJKO Zajko Antoni 
ul. Pułaskiego 84, 16-400 Suwałki 
tel. 87 567 45 54

PLON Zaopatrzenie Ogrodniczo-Pszczelarskiei
ul. Wolborka 30, Piotrków Trybunalski 
tel. 44/ 646 45 93 lub 509 960 910, 
e-mail: biuro@e-plon.pl , www.e-plon.pl

STANPOL S.C. Piotr Stański Joanna Stańska 
Sklep Pszczelarski Art. Spożywcze
Warszawa, ul. Niekłańska 48 lokal 1 - wejście od 
ulicy Waszyngtona 30/36
 tel. 22/ 617 10 80 tel. domowy 602 53 53 56

Świat Pszczół Barbara Cyc
Biszcza 358, 23-425 Biszcza 
tel. 84/ 68 56 077

FHU JARNOT EDMUND
Kopciowice, OSADA 21 A,  tel. 606 425 068
www.pszczelarstwo-jarnot.pl

Sklep REWER Paweł Sulatycki
ul. Niepodległości 8 a / 1, 65-001 Zielona Góra 
tel. 602 621 001

Centrum Pszczelarskie Pasieka Lech Sęczyk
ul. 25 czerwca 5, 26-600 Radom 
tel. 519 447 431
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