OFERTA – ZLECENIE SPRZEDAŻY POLOWANIA CUDZOZIEMCOM DLA FIRMY MESSER SP. Z O.O. , ul. POŚWIĘTNA 5, 04-263 WARSZAWA
ZA POŚREDNICTWEM ZO PZŁ W ……………………………………………
kom. 608-51-77-33, 501-651-310, 606-794-364 e-mail: dp@messerhunting.pl, ps@messerhunting.pl, ar@messerhunting.pl
(ZO PZŁ właściwy dla położenia obwodu łowieckiego)

1. Koło łowieckie………………………………………………………………………………………….Płatnik podatku VAT
(TAK) (NIE)
a. Przewodniczący (adres) ………………………………………………………………………...
tel. komórkowy ……………………. e-mail …………………
b. Łowczy (adres) …………………………………………………………………………………
tel. komórkowy ……………………. e-mail …………………
c. Odpowiedzialny za polowanie (adres) …………………………………………………………
tel. komórkowy ……………………. e-mail …………………
2. Województwo…………………. N-ctwo……………… Nr konta bankowego koła…………………………………………………………………….......................................................
(bank, oddział, nr)

3. Miejsce zakwaterowania
……………………………………………………………………………………..

Telefon………………..

(nazwisko, imię, adres)

Odległość od łowiska………

Kat. ………………….
(wg oceny ZOPZŁ)

Ilość pokoi………. Ilość miejsc sypialnych w poszczególnych pokojach……………Ilość łazienek do wyłącznej dyspozycji gości…………………….
Trasa dojazdu samochodem z najbliższego miasta do kwatery lub dane GPS……………………………………………………………………………………………
3. Miejsce wyżywienia
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Odległość od kwatery………….
(nazwisko, imię, adres)

Maksymalna liczba myśliwych mogących jednocześnie polować…………………

Sposób polowania…………………………………………………………….
(ambona, podjazd, podchód)

I.

Nr
obwodu

Gatunek zwierzyny
zgłoszonej do odstrzału
1.
2.
3.
4.
5.

do5

POLOWANIE INDYWIDUALNE
Klasy ciężaru parostków w gramach
Klasy ciężaru wieńca w kg
(netto)
5-7
7-8
pow. 8
do 300
301-400
od 401

Ilość szt.

Proponowany
okres polowania
(min. 14 dni)

Data ważności
oferty

Jelenie byki
Sarny rogacze
Dziki
Daniele byki
II. POLOWANIE ZBIOROWE

Nr
obwodu

Gatunek zwierzyny

Ilość sztuk do
odstrzału

Ilość dni polowania

Dla ilu myśliwych

Z psami lub bez

Proponowany okres
polowania
(min 14 dni)

Data ważności
oferty

1.
2.
3.
Zarząd koła łowieckiego

Zarząd Okręgowy PZŁ właściwy dla położenia obwodu łowieckiego poręcza możliwość wykonania
zaplanowanych odstrzałów oraz stwierdza zgodność kategorii kwatery z zasadami określonymi w
Cenniku Polowań

………………………………………………………

(2 czytelne podpisy członków Zarządu Koła, pieczęć)

Data……………………

……………………………………………………………
(podpis, data, pieczęć)

Ogólna charakterystyka obwodów łowieckich zgłoszonych do polowań dla cudzoziemców
Nr obwodu (obwodów)

…………………………………………………………………

Powierzchnia ogółem

…………………………………………………………………

W tym:

…………………………………………………………………

- lasu
- pola

…………………………………………………………………

- wody

…………………………………………………………………

W obwodzie przeważają drzewostany – liściasty, iglasty, mieszany, zwarty kompleks, małe
kompleksy, remizy śródpolne i inne. *
Teren: płaski, pofałdowany, górzysty.*
Liczba ambon

-……………………

Stan zwierzyny: (dotyczy oferowanych gatunków)
Wykonany odstrzał w

Plan odstrzału na sezon

sezonie ubiegłym

bieżący

Jelenie byki

-……………………………

-……………………………

Daniele byki

-……………………………

-……………………………

Sarny rogacze

-……………………………

-……………………………

Dziki

-……………………………

-……………………………

Kuropatwy

-……………………………

-……………………………

……………………………

-……………………………

-……………………………

W obwodzie lub jego pobliżu występują następujące możliwości czynnego wypoczynku
- wędkowanie, strzelnica myśliwska, sporty wodne, stadnina koni etc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
W okolicy znajdują się ciekawe obiekty turystyczne – jakie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
* - odpowiednie podkreślić

