
  

 

                                

             

 

 

Oferta BEZKREDY Aktywna Tablica 2022 r. 
 

 termin składania wniosków w programie Aktywna Tablica 15 maj 2022 r. 
 

 

Poniżej znajdą Państwo przykładową ofertę Bezkredy z poprzedniej edycji, obecnie tworzymy 

dla każdego z Państwa indywidualne oferty pod Państwa potrzeby, tak by najefektywniej 

wydatkowali Państwo dofinansowanie.   

 

Zapraszamy do kontaktu, pomożemy Państwu poprawnie wypełnić wniosek o 

dofinansowanie, dostarczymy sprzęt, oprogramowanie, zainstalujemy oraz pomożemy 

rozliczyć projekt.  

 

 



 

Wszystkie pomoce dydaktyczne przedstawione w powyższych 
kategoriach spełniają następujące warunki: 

• posiadają deklarację CE 

• posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta 

• w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż 

jednym egzemplarzu wszystkie pomoce 

dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta 

• komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego 

rodzaju pochodzi od jednego dostawcy 

• są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed 

dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich 

• posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w 

języku polskim 

• posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę od 2 do 5 

lat 

 

 



 

 

Zestaw 2x Monitor interaktywny 65” 4K z Androidem marki Promethean 
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Zestaw zawiera: 
Monitor Promethean ActivPanel 65’’ 4K z Androidem 8.0 Oreo 2 

Kamera internetowa 2 

Notebook 15’6” z procesorem i5, dyskiem SSD i systemem Windows 10 2 

Uchwyt ścienny do montażu monitora + 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 2 

5 lat gwarancji na monitory dotykowe  

Cena powyższego zestawu: 

17 500 zł brutto 
cena obowiązująca dla szkół 

Zestaw skalkulowany w oparciu o preferencyjną stawkę VAT 0% na monitory interaktywne dla edukacji 

 

 

 

 



 

Wariant „Specjalne potrzeby edukacyjne” – kompletny 
DYSFUNKCJE + LOGOPEDIA+ AUTYZM + NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 

 

http://www.aktywnatablica.org/wp-content/uploads/2021/04/20210330_wariant_SPE_1.jpg


 
 
Zestaw zawiera: 
Monitor Promethean ActivPanel 65’’ 4K z Androidem 8.0 Oreo z modułem WI-FI 1 

Uchwyt ścienny do montażu monitora + okablowanie 1 

Zestaw: komputer PC ADAX Libra + monitor + klawiatura i mysz + słuchawki z mikrofonem 6 

Zestaw długopisów Banach 3D 2 

EDUTERAPEUTICA TIK UWAGA i KONCENTRACJA 7-14 lat Zestaw 1 

EDUTERAPEUTICA TIK PROCESY KOMUNIKACJI 7-14 lat Zestaw 1 

EDUTERAPEUTICA TIK PROBLEMY W EDUKACJI SZKOLNEJ 7-14 lat Zestaw 1 

HARMONIJNY ROZWÓJ TERAPIA POZNAWCZA 6-7 lat 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 1 

5 lat gwarancji na monitory dotykowe  

Cena powyższego zestawu: 

43 750 zł brutto 
cena obowiązująca dla szkół 

Zestaw skalkulowany w oparciu o preferencyjną stawkę VAT 0% na monitory interaktywne dla edukacji 

 



 

Wariant „Specjalne potrzeby edukacyjne” – DL 
DYSFUNKCJE + LOGOPEDIA 

 

 

http://www.aktywnatablica.org/wp-content/uploads/2021/04/20210330_wariant_SPE_2-1.jpg


 
 
 
 
Zestaw zawiera: 
Monitor Promethean ActivPanel 75’’ 4K z Androidem 8.0 Oreo 1 

Uchwyt ścienny do montażu monitora + okablowanie 1 

Zestaw: komputer PC ADAX Libra + monitor + klawiatura i mysz + słuchawki z mikrofonem 6 

Zestaw długopisów Banach 3D 1 

EDUTERAPEUTICA TIK UWAGA i KONCENTRACJA 7-14 lat Zestaw 1 

EDUTERAPEUTICA TIK PROBLEMY W EDUKACJI SZKOLNEJ 7-14 lat Zestaw 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 1 

5 lat gwarancji na monitory dotykowe  

Cena powyższego zestawu: 

43 750 zł brutto 
cena obowiązująca dla szkół 

Zestaw skalkulowany w oparciu o preferencyjną stawkę VAT 0% na monitory interaktywne dla edukacji 

 

 



 

Wariant „Niepełnosprawność Intelektualna i autyzm” – NIA 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA + AUTYZM 
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Zestaw zawiera: 
Monitor Promethean ActivPanel 65’’ 4K z Androidem 8.0 Oreo 1 

Uchwyt ścienny do montażu monitora + okablowanie 1 

Zestaw: komputer PC ADAX Libra + monitor + klawiatura i mysz + słuchawki z mikrofonem 6 

Zestaw długopisów Banach 3D 1 

Drukarka Banach 3D wraz z zestawem 8 filamentów 1 

HARMONIJNY ROZWÓJ TERAPIA POZNAWCZA 6-7 lat 1 

EDUTERAPEUTICA TIK PROCESY KOMUNIKACJI 7-14 lat Zestaw 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 1 

5 lat gwarancji na monitory dotykowe  

Cena powyższego zestawu: 

43 750 zł brutto 
cena obowiązująca dla szkół 

Zestaw skalkulowany w oparciu o preferencyjną stawkę VAT 0% na monitory interaktywne dla edukacji 

 
 



 
Zestaw specjalny 5x monitor Promethean 65″+ Eduterapeutica 
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Zestaw zawiera: 
Monitor Promethean ActivPanel 65’’ 4K z Androidem 8.0 Oreo 5 

Uchwyt ścienny do montażu monitora + okablowanie 5 

EDUTERAPEUTICA TIK UWAGA i KONCENTRACJA 7-14 lat Zestaw 1 

EDUTERAPEUTICA TIK PROBLEMY W EDUKACJI SZKOLNEJ 7-14 lat Zestaw 1 

Oprogramowanie do obsługi monitora i prowadzenia lekcji ActivInspire Professional w języku polskim (licencja wieczysta na urządzenia typu pc, laptop) dla 25 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 1 

5 lat gwarancji na monitory dotykowe  

Cena powyższego zestawu: 

43 750 zł brutto 
cena obowiązująca dla szkół 

Zestaw skalkulowany w oparciu o preferencyjną stawkę VAT 0% na monitory interaktywne dla edukacji 

 

 


