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Oferta dla szkół podstawowych 

uczestniczących w Rządowym programie 
AKTYWNA TABLICA 2019  
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 65” 4K z Androidem 8.0 marki Promethean 
Zestaw zawiera zintegrowany system do obowiązkowej nauki programowania w szkołach (10 Robotów) 
 

 
 
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 65’’ 4K z Androidem 

8.0 Oreo 
2 

Roboty – Makeblock mBot v1.1 10 

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 
 

 

http://www.aktywnatablica.org/wp-content/uploads/2017/07/Wariant-1.jpg
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       AKTYWNA TABLICA 2019  
ZESTAWY PROMETHEAN 

 
 
 
Wariant 3 

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

 

  
 
 

 
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 

Monitor interaktywny 65” 4K z Androidem 8.0 marki Promethean + monitor interaktywny 75” 4K z Androidem 
marki Promethean 
Zestaw zawiera zintegrowany system do obowiązkowej nauki programowania w szkołach (5 Robotów) 

 

  
 
 
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 

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  

Monitor Promethean ActivPanel 65’’ 4K z 

Androidem 8.0 Oreo 
1 

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

1 

Roboty – Makeblock mBot v1.1 5 

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  

http://www.aktywnatablica.org/wp-content/uploads/2017/07/Wariant-3.jpg
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AKTYWNA TABLICA 2019  
ZESTAWY PROMETHEAN 

 
 
 
Wariant 5 

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 

 

 

 

Wariant 6 

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 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  

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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AKTYWNA TABLICA 2019  
ZESTAWY PROMETHEAN 

 
 
 
Wariant 7 

Zestaw 2 x Tablica interaktywna 88”  z systemem Android i z projektorem krótkoogniskowym 
Zestaw zawiera zintegrowany system do obowiązkowej nauki programowania w szkołach (2 Roboty) 

 

 
 
 
Cena zestawu: 17 500 zł brutto 

cena obowiązująca dla szkół. 
 

 

 
 

 
Wariant 8 

Zestaw 1 x Monitor interaktywny 65” 4K z Androidem 8.0 marki Promethean + Magiczny dywan 3.0 

 

 
 
Cena zestawu: 17 500 zł brutto 

cena obowiązująca dla szkół. Zestaw skalkulowany w oparciu o preferencyjną 
stawkę VAT 0% na monitory interaktywne dla edukacji 

 
 
 

 

Tablica interaktywna Promethean ActivBoard 
10Touch 78 DryErase 

2 

Moduł Android 6.0 2 

Roboty – Makeblock mBot v1.1 2 

Projektor 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   

Monitor Promethean ActivPanel 65’’ 4K z 
Androidem 8.0 Oreo 

1 

Podłoga interaktywna – Magiczny dywan 3.0 1 

Uchwyt ścienny do montażu monitora 1 

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 

1 

3 lata gwarancji na monitory dotykowe   
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 AKTYWNA TABLICA 2019  
ZESTAWY PROMETHEAN 

 
 
 
Wariant 9 

Zestaw 2x Monitor interaktywny 65” 4K z Androidem 8.0 marki Promethean + 2 x podstawa mobilna do 
monitora interaktywnego 
 

 
 
Cena zestawu: 14 000 zł brutto 

cena obowiązująca dla szkół. Zestaw skalkulowany w oparciu o preferencyjną 
stawkę VAT 0% na monitory interaktywne dla edukacji 

 

 

 

Wariant 10 

Monitor interaktywny 75” 4K z Androidem 8.0 marki Promethean 

Zestaw zawiera zintegrowany system do obowiązkowej nauki programowania w szkołach (10 Robotów) 

 

 
Cena zestawu: 14 000 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 
2 

Podstawa mobilna do monitora interaktywnego 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   

Monitor Promethean ActivPanel 75’’ 4K z 

Androidem 8.0 Oreo 
1 

Roboty – Makeblock mBot v1.1 10 

Uchwyt ścienny do montażu monitora 1 

Okablowanie 1 

Oprogramowanie do obsługi monitora i 

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

dla 5 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 
1 

3 lata gwarancji na monitory dotykowe   
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AKTYWNA TABLICA 2019  
ZESTAWY PROMETHEAN 

 
 
Wariant 11 

Zestaw Monitor interaktywny 65” 4K z Androidem 8.0 marki Promethean + drukarka 3D Skriware 2 
 
 

 
 
Cena zestawu: 14 000 zł brutto 

cena obowiązująca dla szkół. Zestaw skalkulowany w oparciu o preferencyjną 
stawkę VAT 0% na monitory interaktywne dla edukacji 

 

 

Wariant 12 

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

 

 
 
Cena zestawu: 14 000 zł brutto 

cena obowiązująca dla szkół. 

 

 

 
             Masz pytania? 
             skontaktuj się bezpośrednio z naszym konsultantem: Tomasz Kopczyński 
                                                                                                   tel. 668 836 702, email: t.kopczynski@copybox.pl 

Monitor Promethean ActivPanel 65’’ 4K z Androidem 

8.0 Oreo 
1 

Drukarka 3D Skriware 2 1 

Uchwyt ścienny do montażu monitora 1 

Okablowanie 1 

Oprogramowanie do obsługi monitora i prowadzenia 
lekcji ActivInspire Professional w języku polskim 
(licencja wieczysta na urządzenia typu pc, laptop) 

dla 5 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 
1 

3 lata gwarancji na monitory dotykowe   

Tablica interaktywna Promethean ActivBoard 

10Touch 78 DryErase 
2 

Moduł Android 6.0 2 

Projektor 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 

nieograniczona 

Usługa instalacji, uruchomienia, integracji z 

infrastrukturą szkolną i szkolenia dla nauczycieli 
2 

5 lata gwarancji na tablice   


