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Budki lęgowe - cennik 
Wyrób osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES 
 
 

• budka typ A i A1 – dla sikor 30,00 zł 

• budka typ B – dla szpaków 50,00 zł 

• budka typ D – dla kawek 70,00 zł 

• budka dla pustułki 80,00 zł 

• budka dla wróbli 40,00 zł 

• schron dla nietoperzy typ angielski 30,00 zł 

• schron dla nietoperzy typ „Stratmann” 40,00 zł 

• schron podtynkowy dla nietoperzy 60,00 zł 

• budka dla jerzyków dwustanowiskowa 
(na elewacje budynków) 

 
80,00 zł 

• budka dla kopciuszka 25,00 zł 

• budka lęgowa dla wiewiórki 70,00 zł 

• karmnik dla wiewiórki 30,00 zł 

• pozostałe modele budek cena ustalana 
indywidualnie 

• taśma do montażu budki na drzewie gratis 
 
 
 
Szybka realizacja zamówień · 1000 sztuk budek typu A (dla sikor) dostępnych od 
ręki · Montujemy ok 120 sztuk miesięcznie · Możliwy udział w zamówieniach 
publicznych · Organizujemy transport · Możliwy odbiór osobisty · Wystawiamy 
rachunki. 

 
Kupując nasze budki, dajesz pracę osobom 

z niepełnosprawnością i budujesz ich pewność siebie. 
Dziękujemy! 

mailto:spes@spes.org.pl
http://www.spes.org.pl/


Kontakt oraz realizacja zamówień 
 
 

Realizacja zamówień Karina Kafar, Koordynator ds. sprzedaży, tel. 695 384 508 
karina.kafar@spes.org.pl lub wtz@spes.org.pl     

Numer rachunku Bank Pekao SA - 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611 

NIP 634 16 43 216 

Nazwa placówki Warsztat Terapii Zajęciowej, im Ojca Stanisława Bocera, OMI 

Kontakt 40-774 Katowice, ul. Panewnicka 463, tel. 32 252 74 46 

Strona internetowa 
 

https://www.spes.org.pl/co-robimy/warsztat-terapii-zajeciowej 

Podmiot prowadzący Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES 

Status prawny stowarzyszenie,  organizacja  pożytku  publicznego,  organizacja 
katolicka 

Kontakt 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 46, tel. 32 205 38 80, 
e-mail: spes@spes.org.pl 

Strona internetowa www.spes.org.pl 
 
 
 

 
Zespół podczas ekologicznej akcji Ptaszkowe Love – uczestnicy instruowali mieszkańców jak złożyć budkę, 2020 r. 
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