
INDEKS NAZWA 

PRODUKTU

ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

733859 MAC Monitor 65" 

4K Android 8.0 

Wersja Premium

1 Monitor interaktywny umożliwia użytkownikowi pracę na systemie Android 8.0, dzięki czemu ulubione aplikacje i gry edukacyjne można ściągnąć za pomocą Google 

Play. Po podłączeniu do monitora dedykowanego komputera OPS lub laptopa, można korzystać ze wszystkich znanych aplikacji na systemie Windows. 

Rozmiar przekątnej 65”

Aktywny obszar roboczy (cm): 143 x 81

Rodzaj szkła 4 mm, szkło odblaskowe

Rozdzielczość 4K (3840 x 2160)

Jasność 400 cd/m2

Współczynnik kontrastu: 5000:1

Czas reakcji 4 ms

Współczynnik proporcji: 16:9

Kąt widzenia w poziomie/pionie: 178 stopni

Złącza wejścia, wyjścia, porty: 1 x VGA, 2 x HDMI, 2 x TV-USB 3.0, 2 x RJ45, 1 x SD Card, 1 x Audio In, 1 x RF, 1 x USB Typ B, 1 x YPBPR-IN, 1 x AV ,1 x EAR, 

1 x MIC, 1 x RS232, 1 x SPIDIF, 1 x AV Out, 1 x S-Video, 1 x VGA-Out, 2 x PC-USB 2.0, 1 x YTVUSB 2.0, 1 x USB Typ B, 1 x HDMI

Pamięć 32 GB

Pamięć RAM 3 GB

Wersja systemu Android 8.0

Wbudowane głośniki 2 x 20 W

Wymiary (cm) 162 x 23 x 103

Waga (kg) 55

Gwarancja 5 lat

Dzień dobry, przedstawiam ofertę na produkty z projektu rządowego "Aktywna tablica". 

W razie jakichkolwiek pytań - pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
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INDEKS NAZWA 

PRODUKTU

ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

727933 INTERAKTYWNE 

PLANSZE 

BIOLOGIA

1 Intaraktywne Plansze Przyrodnicze to multimedialne zasoby w postaci pojedynczych plansz i symulacji oraz innych pomocnych treści przygotowane do pracy na 

tablicach i monitorach interaktywnych, do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć dydaktycznych. Materiały przeznaczone do pracy w grupie, pozwalające 

uczniom na wspólne analizowanie tematu. Oprogramowanie do Biologii powinno zawierać: 10 zagadnień wybranych z aktualnej podstawy programowej kl. 5-8 1. 

Biologia jako nauka 2. Budowa i funkcjonowanie komórki 3. Chemizm życia 4. Bakterie, wirusy, protisty i grzyby 5. Królestwo roślin 6. Królestwo zwierząt 7. 

Organizm człowieka 8. Genetyka 9. Ekologia 10. Ochrona środowiska Program Interaktywne Plansze Przyrodnicze Biologia- to minimum 80 plansz przedstawionych 

na setkach interaktywnych ekranów.

727935 INTERAKTYWNE 

PLANSZE CHEMIA

1 Interaktywne Plansze Przyrodnicze to multimedialne zasoby w postaci pojedynczych plansz i symulacji oraz innych pomocnych treści przygotowane do pracy na 

tablicach i monitorach interaktywnych, do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć dydaktycznych. Materiały przeznaczone do pracy w grupie, pozwalające 

uczniom na wspólne analizowanie tematu. Oprogramowanie do Chemii powinno zawierać: 10 zagadnień wybranych z aktualnej podstawy programowej kl. 7-8 1. 

Materia 2. Wewnętrzna budowa materii 3. Reakcje chemiczne 4. Gazy 5. Roztwory wodne 6. Wodorotlenki i kwasy 7. Sole 8. Węglowodory 9. Pochodne 

węglowodorów 10. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze) Program Interaktywne Plansze Przyrodnicze Chemia- to 

minimum 80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów.

727936 INTERAKTYWNE 

PLANSZE FIZYKA

1 Interaktywne Plansze Przyrodnicze to multimedialne zasoby w postaci pojedynczych plansz i symulacji oraz innych pomocnych treści przygotowane do pracy na 

tablicach i monitorach interaktywnych, do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć dydaktycznych. Materiały przeznaczone do pracy w grupie, pozwalające 

uczniom na wspólne analizowanie tematu. Oprogramowanie do Fizyki powinno zawierać: 13 zagadnień wybranych z aktualnej podstawy programowej kl. 7-8 1. 

Ruch 2. Siły 3. Energia 4. Zjawiska cieplne 5. Właściwości materii 6. Hydrostatyka i aerostatyka 7. Elektrostatyka 8. Prąd elektryczny 9. Magnetyzm 10. Ruch drgający 

i fale 11. Optyka 12. Fale elektromagnetyczne 13. Świat fizyki Program Interaktywne Plansze Przyrodnicze Fizyka- to minimum 80 plansz przedstawionych na 

setkach interaktywnych ekranów.

Strona 2 z 3



INDEKS NAZWA 

PRODUKTU

ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

727937 INTERAKTYWNE 

PLANSZE 

GEOGRAFIA

1 Interaktywne Plansze Przyrodnicze to multimedialne zasoby w postaci pojedynczych plansz i symulacji oraz innych pomocnych treści przygotowane do pracy na 

tablicach i monitorach interaktywnych, do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć dydaktycznych. Materiały przeznaczone do pracy w grupie, pozwalające 

uczniom na wspólne analizowanie tematu. Oprogramowanie do Geografii powinno zawierać: 17 zagadnień wybranych z aktualnej podstawy programowej kl. 5-8 1. 

Mapa Polski 2. Krajobrazy Polski 3. Lądy i oceany na Ziemi 4. Krajobrazy świata 5. Ruchy Ziemi 6. Współrzędne geograficzne 7. Geografia Europy 8. Sąsiedzi Polski 9. 

Środowisko przyrodnicze Polski 10. Społeczeństwo i gospodarka Polski 11. Relacje między elementami środowiska geograficznego 12. Mój region i „mała ojczyzna” 

13. Azja 14. Afryka 15. Ameryka Północna i Południowa 16. Australia i Oceania 17. Obszary okołobiegunowe Program Interaktywne Plansze Przyrodnicze Geografia- 

to minimum 80 plansz.

743605 Będzie dobrze - 

program 

wspierający

1 Będzie dobrze - program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście 

sytuacji kryzysowych i traumatycznych to przygotowany przez pedagogów i psychologów zestaw interaktywnych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych 

będących wsparciem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia o charakterze terapeutycznym lub lekcje godziny wychowawczej. To atrakcyjne i angażujące materiały 

przeznaczone do pracy z uczniami od 10 roku życia.

30 zagadnień dotyczących ważnych społecznie tematów, takich jak dyskryminacja, autorytet, sukces, depresja, uzależnienia, fake news czy trolling,

10 zagadnień związanych z zajęciami specjalistycznymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających 

kondycję psychiczną uczniów wynikającą z doświadczenia traumy, długotrwałej izolacji i innych sytuacji kryzysowych, a także tematy związane ze 

nieporozumieniami w grupie, funkcjonowaniem grupy zróżnicowanej itp.,

program do wykorzystania podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, a także podczas godziny 

wychowawczej, materiały dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów pracujących indywidualnie lub grupowo z uczniami w wieku 10+,

drukowane karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć uwzględniające wykorzystanie multimedialnej zawartości programu „Będzie dobrze” pozwalające 

dostosować sposób prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb i możliwości klasy, interaktywne materiały aktywizujące uczniów stworzone z myślą o wspólnej 

pracy przy tablicy interaktywnej (np. mapa skojarzeń, metaplan, analiza SWOT, piramida priorytetów czy poker kryterialny).

ŁĄCZNA KWOTA ZESTAWU : 14 000 ZŁ

Oświadczamy, iż  zakupiony w ramach Programu sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklarację CE;

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta z wyłączeniem sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3;

3) zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne; 

4) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim;

6) posiadają okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. 

Oferta ważna przez 7 dni od wygenerowania lub do wyczerpania zapasów.
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