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Szanowni Państwo, 

przedstawiamy ofertę materiału zarybieniowego na sezon 2023. Poniżej prezentujemy ofertę cenową dla 
zarybień wiosennych. Ceny na dalsze okresy roku (lato i jesień) zostaną podane w późniejszym czasie.  

WIOSNA    MARZEC / KWIECIEŃ 

 

Asortyment 
Przewidywana 

waga jednostkowa 
Cena netto Cena brutto 

Planowany termin 
odłowów i zarybień 

Karp narybek 30-60 gram 

24,00 

 

Do 100kg cena 
27,00 zł 

24,00 

 

Do 100kg cena 
27,00 zł 

III / IV 

Karp narybek 60-130 gram 

Karp kroczek 150-250 gram 

Karp kroczek 250-400 gram 

Karp kroczek 350-700 gram 

Karp handlowy 1000-2200 gram 20,00 20,00 III / IV 

Amur narybek 30-50 gram 30,00 30,00 III 

Tołpyga narybek 40-70 gram 16,00 16,00 III 

Tołpyga kroczek 500-800 gram 12,00 12,00 III / IV 

Lin handlowy > 200 gram 24,00 24,00 III / IV 

Pstrąg tęczowy 450-650 gram 24,00 24,00 III / IV 

Palia alpejska 450-650 gram 25,00 25,00 III / IV 

Uwagi: 
1. Wszystkie ryby przeznaczone do wiosennych zarybień (w szczególności dotyczy karpia handlowego) 

to ryby, które nie były odławiane jesienią 2021r. Są to ryby, które w okresie zimowania przebywają    
w stawach hodowlanych, dzięki czemu ich kondycja na wiosnę będzie właściwa do zarybień. Nie są to 
ryby, które pozostały po sprzedaży Bożonarodzeniowej.  
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LATO    MAJ / CZERWIEC / LIPIEC / SIERPIEŃ 

Uwaga! Przerwa w zarybieniach letnich w okresie 08.07 – 04.08 

 

Gatunek 
Waga 

jednostkowa 
Cena netto Cena brutto 

Planowany termin 
odłowów i zarybień 

Karp handlowy 
Zależne od 

pogody i terminu 
zarybienia. 

Przewidywana 
cena 21zł / kg 

Cena uzależniona 
od przedłużenia 

„tarczy 
antyinflacyjnej” 

Od 15.V, VI, VII, VIII 
 

Przerwa w 
zarybieniach w 

okresie 08.VII-04.VIII 
 

Węgorz 

Oferujemy węgorza zarybieniowego z polskiej hodowli. Zarybienia planujemy wykonać 
w czerwcu. Dysponujemy rybą w wadze 250-500gram tj. około 30-50cm. Minimalne 

zamówienie wynosi 15kg. Zarybienia we wszystkich Kołach odbędą się w jednym dniu. 

Cena określona zostanie w maju (około 120zł netto / kg) 
 

Uwagi: 
Dokładne terminy odłowów oraz zarybień ustalane będą indywidualnie w zależności od warunków 
pogodowych. Zarybienia odbędą się w ustalonym miesiącu (np. zarybienie w maju, zarybienie w czerwcu itd.), 
natomiast trudno nam jest z wyprzedzeniem ustalać dokładny termin letnich zarybień. Karpie handlowe 
przeznaczane do zarybień letnich odławiane są metodą „na pełnej wodzie” z uwagi na wysokie temperatury. 
Metoda ta jest o tyle trudna, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile ryb w danym dniu (odłowie) uda się 
pozyskać. Zależy to od termiki wody, ciśnienia atmosferycznego, pozostałych warunków pogodowych oraz 
intensywności żerowania ryb. 

 

 

KOSZTY TRANSPORTU      DOTYCZY WSZYSTKICH ZARYBIEŃ 

Koszty 
transportu  

 

0,00  - obowiązuje przy ilości minimum 300kg dla dostawy oddalonej 

do 80km od GR Szramek. 

x,xx zł -  dla dostawy dalszej niż 80km lub dla ilości poniżej 300kg, 
koszt transportu ustalany jest indywidualnie. 
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JESIEŃ    WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 

Ceny zostaną ustalone końcem sierpnia, przed rozpoczęciem jesiennych zarybień. 

Gatunek 
Przewidywana 

waga jednostkowa 
Cena netto Cena brutto 

Planowany termin 
odłowów i zarybień 

Karp handlowy 
lustrzeń i pełnołuski 

Do ustalenia w 
zakresie 900-2500g 

 IX, X, XI 

Karp selekt 5kg+ 5000-5500gram   X, XI 

Karp selekt 7kg+  > 7000 gram   X, XI 

Amur 800-2500gram Jak karp X, XI 

Lin > 250 gram   X, XI 

Karaś pospolity /złoty/ 150-250gram    X 

Karaś srebrzysty 300-600gram   X, XI 

Jaź 24-33 cm   X 

Tołpyga 2000-3000gram   X, XI 

Jesiotr 2000-8000 gram   X, XI 

Szczupak 30-70cm   X, XI 

Sandacz Narybek  11-16cm   X lub XI  
Minimalne zamówienie 10kg 

Leszcz  27 - 45cm   Listopad 
Max. ilość zamówienia 350kg 

Płoć  10-20cm   XI 
Zamówienia warunkowe 

Pstrąg tęczowy 450-650gram   X, XI 

Palia alpejska 450-650gram   X, XI 

 
Dokumenty dla każdego zarybienia: Dokument sprzedaży /paragon fiskalny lub faktura vat/, Handlowy 
Dokument Identyfikacyjny, Świadectwo zdrowia ryb, Protokół zarybieniowy na formularzu GR Szramek. 
 
Kontakt: Wojciech Szramek, 506 144 833, biuro@rybyszramek.pl 

Z rybackimi pozdrowieniami 

                  Wojciech Szramek 


