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ZESTAWY PROMETHEAN 
 

 

Wariant 1 

Zestaw 3 x Monitor interaktywny 65” 4K z Androidem 8.0 marki Promethean 
 
 

 

Cena zestawu: 17 500 zł brutto 
cena obowiązująca dla szkół. Zestaw skalkulowany w oparciu o preferencyjną 
stawkę VAT 0% na monitory interaktywne dla edukacji 
 
 
 
Wariant 2 

Zestaw 2 x Monitor interaktywny 75” 4K z Androidem 8.0 marki Promethean 
 
 

 
 
Cena zestawu: 17 500 zł brutto 
cena obowiązująca dla szkół. Zestaw skalkulowany w oparciu o preferencyjną 

stawkę VAT 0% na monitory interaktywne dla edukacji 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Monitor Promethean ActivPanel 65’’ 4K z Androidem 

8.0 Oreo 
3 

Uchwyt ścienny do montażu monitora 3 

Okablowanie 3 

Oprogramowanie do obsługi monitora i prowadzenia 

lekcji ActivInspire Professional w języku polskim 
(licencja wieczysta na urządzenia typu pc, laptop) 

dla 15 nauczycieli 

Oprogramowanie do prowadzenia lekcji, 
bezprzewodowych ankiet z wykorzystaniem urządzeń 

mobilnych uczniów – ClassFlow Desktop oraz 
ClassFlow Online w języku polskim 

nieograniczona 

Usługa instalacji, uruchomienia, integracji z 

infrastrukturą szkolną i szkolenia dla nauczycieli 
3 

3 lata gwarancji na monitory dotykowe  

Monitor Promethean ActivPanel 75’’ 4K z 
Androidem 8.0 Oreo 

2 

Uchwyt ścienny do montażu monitora 2 

Okablowanie 2 

Oprogramowanie do obsługi monitora i 
prowadzenia lekcji ActivInspire Professional w 

języku polskim (licencja wieczysta na urządzenia 
typu pc, laptop) 

dla 10 nauczycieli 

Oprogramowanie do prowadzenia lekcji, 

bezprzewodowych ankiet z wykorzystaniem 
urządzeń mobilnych uczniów – ClassFlow 
Desktop oraz ClassFlow Online w języku polskim 

nieograniczona 

Usługa instalacji, uruchomienia, integracji z 

infrastrukturą szkolną i szkolenia dla nauczycieli 
2 

3 lata gwarancji na monitory dotykowe  
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Wariant 3 

2 x Monitor Interaktywny Promethean 65” 4K z Androidem + 2 x laptop z Windows 10 
lub do wyboru 
2 x Monitor Interaktywny Promethean 65” 4K z Androidem + 2 x komputer OPS z Windows 10 PRO PL 

 

  
 
 

 

Cena zestawu: 17 500 zł brutto 
cena obowiązująca dla szkół. Zestaw skalkulowany w oparciu o preferencyjną 
stawkę VAT 0% na monitory interaktywne dla edukacji 

 

 

Wariant 4 

Zestaw 2 x Tablica interaktywna 78”  z systemem Android i z projektorem ultrakrótkoogniskowym 
 
 

 
 

 
 

Cena zestawu: 17 500 zł brutto 
cena obowiązująca dla szkół. 

 

 
 
 
 
 

Monitor Promethean ActivPanel 65’’ 4K z 

Androidem 8.0 Oreo 
2 

Komputer OPS z Windows 10 Pro PL lub laptop z 
Windows 10 PL 

2 

Uchwyt ścienny do montażu monitora 2 

Okablowanie 2 

Oprogramowanie do obsługi monitora i 
prowadzenia lekcji ActivInspire Professional w 

języku polskim (licencja wieczysta na urządzenia 
typu pc, laptop) 

dla 10 nauczycieli 

Oprogramowanie do prowadzenia lekcji, 
bezprzewodowych ankiet z wykorzystaniem 

urządzeń mobilnych uczniów – ClassFlow Desktop 
oraz ClassFlow Online w języku polskim 

nieograniczona 

Usługa instalacji, uruchomienia, integracji z 

infrastrukturą szkolną i szkolenia dla nauczycieli 
2 

3 lata gwarancji na monitory dotykowe  

Tablica interaktywna Promethean ActivBoard 

10Touch 78 DryErase 
2 

Moduł Android 6.0 2 

Projektor Ultra krótkoogniskowy z uchwytem 2 

Okablowanie 2 

Głośniki 2 

Oprogramowanie do obsługi monitora i 

prowadzenia lekcji ActivInspire Professional w 
języku polskim (licencja wieczysta na urządzenia 

typu pc, laptop) 

dla 10 nauczycieli 

Oprogramowanie do prowadzenia lekcji, 
bezprzewodowych ankiet z wykorzystaniem 
urządzeń mobilnych uczniów – ClassFlow 

Desktop oraz ClassFlow Online w języku polskim 

nieograniczona 

Usługa instalacji, uruchomienia, integracji z 
infrastrukturą szkolną i szkolenia dla nauczycieli 

2 

5 lata gwarancji na tablice   
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