Szanowny Panie / Pani!
W czerwcu 2008 rozpoczęły się na Uniwersytecie Warszawskim działania na rzecz wprowadzenia
w punktach ksero papieru ekologicznego (100% z makulatury). Działania są prowadzone przez
studentów i absolwentów UW zrzeszonych w organizacjach „Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze”
i „Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny św Franciszka z Asyżu”. Działania mają charakter oddolny,
społeczny i „bez finansowy”. Kierowani jesteśmy troską o polską przyrodę i klimat ziemi.
PROBLEM:
Co roku miliony metrów sześciennych drzewa w Polsce przerabiane są na papier (przykładowo
jedna papiernia „International Paper” w Kwidzyniu zużywa 2000.000 m3 drzewa rocznie), bowiem
do produkcji jednej tony papieru potrzeba około 17 drzew (5 metrów sześciennych drzewa), a
ponadto 31 metrów sześciennych wody i 6500 kWh energii. W dobie ocieplenia klimatu potrzebne
są żywe drzewa. Papier jest oczywiście potrzebny i trudno sobie dzisiaj wyobrazić studiowanie bez
kserowania. Zatem chcemy promować używanie papieru makulaturowego, który dzisiaj już nie
odbiega znacząco cenowo i jakościowo od tradycyjnego.
DZIAŁANIA:
W czerwcu 2008 przeprowadzone zostały badania ankietowe ze studentami (głównie kierunków
humanistycznych). Wyniki wskazują że 55% studentów zna pewne informacje na temat różnicy
między papierem ekologicznym a tradycyjnym, przy czym aż 94% deklaruje chęć kopiowania na
papierze ekologicznym o ile będzie on w tej samej cenie co zwykły (74% jeśli będzie droższy o
grosz a tylko 42% gdy będzie droższy o ponad grosz).
W międzyczasie prowadzone były badania rynku w celu ustalenia podmiotów zajmujących się
handlem papierem ekologicznym (makulaturowym). Wyniki badań przedstawione są poniżej.
Zachęcamy więc do wspólnego wprowadzania ekologicznych zmian na UW i rozszerzenia oferty o
możliwość kopiowania na papierze ekologicznym.

OFERTY HANDLOWE – PAPIER EKOLOGICZNY
(zapytania składane od 18.06.2008 do 2.07.2008)
1. PAPIER HURT EKO BIURO
ul. Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa
tel. 022 886 52 52 wew.30, fax 022 886 52 52,
kom.: 0-691-360-766
www: http://system.papier-hurt.com.pl/
e-mail: ekobiuro@papier-hurt.com.pl
OFERTA: Na zapytanie handlowe o zakup 50 ryz uzyskałem odpowiedź (ceny netto) – ale
prawdopodobnie kilkanaście ryz też można kupić w tej cenie:
1. Xerox Recycled A4 80g - 8,65
2. Vision Classic A4 80g - 8,65
3. Vision Trend A4 80g - 9,55
4. Vision Pure A4 80g – 10,20
czyli brutto:
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1. Xerox Recycled A4 80g – 10,55
2. Vision Classic A4 80g – 10,55
3. Vision Trend A4 80g - 11,65
4. Vision Pure A4 80g – 12,44
Cena za pojedynczą ryzę to +10% do powyższych.
2. Docu System Sp. z o.o.
Premium Partner Xerox
ul. Krochmalna 32A lok 3U
00-864 Warszawa
Tel.: (22) 868-12-20
Fax: (22) 868-12-20
office@docusystem.pl , www: http://www.docusystem.pl/
OFERTA (cena netto, zapytanie o jedną ryzę):
1. Xerox Recycled A4 80g - 8,40 netto czyli 10,25 brutto
3. Nat-Com Sp. z o.o.
Nat-Com Sp. z o.o.
Xerox Premium Partner
ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki
tel./fax 022 751 51 88, 022 751 52 44 wewn. 111
gg. 2578269
www.nat-com.pl
OFERTA (cena netto, zapytanie o jedną ryzę):
Xerox Recycled A4 80g: 9,70 netto, czyli 11,83 brutto
4. Datacom System Spółka Akcyjna
ul. Taborowa 10
02-699 Warszawa
tel. +48 22 35 52 100
Michal.Kacprzynski@datacom.pl ; http://www.datacom.pl/
OFERTA (cena netto, zapytanie o jedną ryzę):
„Cena za ryzę wynosi około 10 zł netto (12,20 brutto). Oczywiście cena ta mogłaby ulec zmianie, w
zależności od zamówionej przez Pana ilości.”
5. Format Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 78, 03-301Warszawa
tel. +48 22 6755332, fax. +48 22 6757197, e-mail: przetargi@format.com.pl ,
internet: http://www.format.com.pl
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OFERTA (cena netto, zapytanie o jedną ryzę):
„Papier Xerox Recycled 80g 3R91165 jest sprowadzany pod zmówienie - czas realizacji do 10 dni
koszt jednej ryzy 10,00 PLN netto, 12,20 PLN brutto.”
6. COPYLAND sp. z o.o.
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14 pok. 114
Nowe numery telefonów:
022-3744783 - kierownik działu Jerzy Stec
022-4357265 - fax ; e-mail: js@copyland.pl ; tel: 0-602643495
http://www.copyland.pl/index.html
OFERTA (cena netto, zapytanie o jedną ryzę):
Cena netto za 1 ryzę : PLN 10,90 (13,30 brutto)
7. Igepa Office - Papiery dla Biura
tel.: +48 606/44-77-88
tel.: 0801-800-052, 012/6392-430
fax.: 0801-800-053, 012/6392-439
www.igepa.pl
OFERTA (cena netto, zapytanie o jedną ryzę):
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej poniżej przedstawiam dwie opcje cenowe w zależności od
zamawianej jednorazowo ilości. Minimum logistyczne na terenie Warszawy (dostawa naszym
transportem) to w przypadku papierów z rodziny Vision zamówienie 100 ryz. Jeśli zamówienie jest
poniżej 100 ryz istnieje możliwość odbioru towaru z naszego magazynu w Markach.
Pierwsze transakcje są gotówkowe, po spotkaniu z naszym handlowcem Marcinem Jankiewiczem
(obecnie na urlopie do 16.07.br) i wypełnieniu stosownych dokumentów istnieje możliwość
udzielenia terminu płatności.
Cena w PLN netto za ryze przy zakupie poniżej palety (poniżej 200 ryz)
Vision Classic White – 10,26 (12,52 brutto)
Vision Bright / Trend White – 11,56 (14,10 brutto)
Vision Trend / Pure White – 12,24 (14,93 brutto)
Cena w PLN netto za ryze przy zakupie palety i powyżej (powyżej 200 ryz)
Vision Classic White – 9,26 (11,30 brutto)
Vision Bright / Trend White – 10,43 (12,72 brutto)
Vision Trend / Pure White – 11,05 (13,48 brutto)

z poważaniem
Radosław Michalski
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
i Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny św Franciszka z Asyżu (www.refa.franciszkanie.pl)
kontakt: ekolo78@gmail.com ; tel: 505798669
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