
BIUINF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
85-048 BYDGOSZCZ, ul. Kaszubska 17/D 
Tel./Fax  0-52 321-24-25  e-mail: poczta@biuinf.pl  www.biuinf.pl 

 
 

Aktywna Tablica 2019 
 

 

 
 

Szanowni Państwo! 

Chciałbym Państwu zaproponować współpracę przy realizacji projektu MEN AKTYWNA 

TABLICA. To już trzecia, ostatnia edycja. Nasza firma miała okazję uczestniczyć w poprzednich 

edycjach. Posiadamy niezbędne zaplecze i doświadczenie.  

 

Zainteresowanym udostępniamy wypełnione wnioski dla wybranego wariantu. 

Zapewniamy niezbędne wsparcie i specyfikacje techniczne.  

 

Będziemy wdzięczni za kontakt z osobami odpowiedzialnymi ze strony Waszej placówki za 

realizację programu. Chętnie przyjedziemy do Państwa by omówić szczegóły. 

 

 

Poniżej przedstawiamy propozycje zestawów w cenie 17500 PLN (Warianty od 1 do 8) oraz w 

cenie 14000 PLN (Warianty od 9 do 12). 

 
Szczególnej uwadze Państwa polecamy Wariant 1 – 3 x monitor 65” 4K oraz Wariant 5 – 2 x monitor 

75” 4K. 

 

Możliwe jest także przygotowanie innych konfiguracji odpowiadającym Państwa potrzebom. 

 

Dane do kontaktu z nami: 

 

Mail: jacekcz@biuinf.pl lub poczta@biuinf.pl . 

Telefon: 52 321 24 25 lub 691 48 90 01 
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Wydatkowanie dofinansowania z programu Aktywna Tablica 

 

Każda szkoła, która zostaje zakwalifikowana otrzymuje taką kwotę dofinansowania o jaką 

się ubiegała. W zdecydowanej większości przypadków jest to pełna kwota, czyli 14 000 zł 

dofinansowania + wkład własny organu prowadzącego – 3500 zł, co razem daje pełne 17 

500 zł do wydatkowania na dobrej jakości, sprawdzony sprzęt interaktywny.  

Ta świadomość oraz fakt, że nie wydana kwota wraca do budżetu (nie można 

spożytkować jej na nic innego) powinna skutecznie zniechęcać Państwa do organizowania 

nieefektywnych konkursów ofert, których najważniejszym, a często jedynym kryterium 

wyboru jest cena. Poza tym, że narażacie się Państwo na otrzymanie wątpliwej jakości 

sprzętu nie zyskujecie nic. 

Dlatego przygotowując zapytanie ofertowe lub robiąc rozpoznanie wśród dostępnych ofert 

zwracajcie Państwo uwagę na najważniejsze dla Was aspekty takie jak: 

– czy oferowane produkty są produkowane przez znanego producenta, który specjalizuje 

się w tego typu rozwiązaniach i funkcjonuje na rynku (najlepiej światowym) od wielu lat? 

– czy dołączone oprogramowanie posiada nieodpłatną wieczystą licencję i jest w języku 

polskim? 

– czy firma dostarczająca, instalująca oraz szkoląca posiada autoryzację producenta? Czy 

ma do tego poświadczone kwalifikacje oraz doświadczenie we współpracy z edukacją, 

najlepiej certyfikat? 

– czy oferowane przez firmę modele są najnowszymi, tegorocznymi modelami, co 

zagwarantuje szkole pracę z najnowocześniejszym technologicznie sprzętem? 

– czy proponowana gwarancja jest udzielana przez producenta i czy jest to gwarancja 

międzynarodowa? (gwarancja międzynarodowa świadczy o tym, że mamy do czynienia z 

profesjonalnym, światowym producentem, a nie np. chińskim, wyprodukowanym tylko pod 

program, nikomu nie znanym i realnie nie wspieranym gwarancyjnie produktem)? 

 



Wariant 1 

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

 

 

Zestaw zawiera: 

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  

 

  



 

Wariant 2 

Zestaw 2x Monitor interaktywny 65” 4K marki Promethean 
 

Zestaw zawiera zintegrowany system do obowiązkowej nauki programowania w szkołach 

(10 Robotów) 

 
 

 

Zestaw zawiera: 

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  

  



 

 
 

Wariant 3 

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

 

Zestaw zawiera: 

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  

 



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) 
 

 
Zestaw zawiera: 

 
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  

  



Wariant 5 

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

 
 

 

 

 

Zestaw zawiera: 

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  

  



Wariant 6 

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

 
 

Zestaw zawiera: 

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 
 

 

2 

 



Wariant 7 

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

Zestaw zawiera: 

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   
 

 

  



Wariant 8 

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

 
 
Zestaw zawiera: 

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  

  



Wariant 9 

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

 
 
 
 

Zestaw zawiera: 

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 
 

  



 

Wariant 10 

Monitor interaktywny 75” 4K z Androidem 8.0 marki Promethean 
Zestaw zawiera zintegrowany system do obowiązkowej nauki programowania w 
szkołach (10 Robotów) 
 

 

 
Zestaw zawiera: 

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 
 

 

  



Wariant 11 

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

 
 
Zestaw zawiera: 

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  

 
 

  



Wariant 12 

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

 

 
Zestaw zawiera: 

 

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 
 

 

 

 


