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Monitory interaktywne SMART

Oferta dla programu 
Aktywna Tablica 2022

Monitor interaktywny SMART 
SBID-GX186

Monitor interaktywny SMART 
SBID-GX175

Monitor interaktywny SMART 
SBID-GX165

Monitor interaktywny SMART 
SBID-MX265

Monitor interaktywny SMART 
SBID-MX275

Monitor interaktywny SMART 
SBID-MX286

• Przekątna 86 cali
• Rozdzielczość 4K
• Proporcje obrazu 16:10
•  Praca bez komputera – moduł  z system 

operacyjnym Android
•  Oprogramowanie SMART Notebook 

w zestawie – bezterminowe
• Funkcja multi-touch 20 dotyków
• Zintegrowane głośniki 15W
•  Dostęp do największej bazy lekcji  

w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi 

informacjami www.tablice.net.pl

• Przekątna 75 cali
• Rozdzielczość 4K
• Proporcje obrazu 16:10
•  Praca bez komputera – moduł  z system 

operacyjnym Android
•  Oprogramowanie SMART Notebook 

w zestawie – bezterminowe
• Funkcja multi-touch 20 dotyków
• Zintegrowane głośniki 15W
•  Dostęp do największej bazy lekcji  

w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi 

informacjami www.tablice.net.pl

• Przekątna 65 cali
• Rozdzielczość 4K
• Proporcje obrazu 16:10
•  Praca bez komputera – moduł  z system 

operacyjnym Android
•  Oprogramowanie SMART Notebook 

w zestawie – bezterminowe
• Funkcja multi-touch 20 dotyków
• Zintegrowane głośniki 15W
•  Dostęp do największej bazy lekcji  

w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi 

informacjami www.tablice.net.pl

• Przekątna 65 cali
• Rozdzielczość 4K
• Proporcje obrazu 16:10
•  Praca bez komputera – moduł Kapp IQ 

(system operacyjny Android)
•  Oprogramowanie SMART Notebook® 

w zestawie – bezterminowe
• Funkcja multi-touch 20 dotyków
• Zintegrowane głośniki 15W
•  Dostęp do największej bazy lekcji  

w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi 

informacjami www.tablice.net.pl

• Przekątna 75 cali
• Rozdzielczość 4K
• Proporcje obrazu 16:10
•  Praca bez komputera – moduł Kapp IQ 

(system operacyjny Android)
•  Oprogramowanie SMART Notebook® 

w zestawie – bezterminowe
• Funkcja multi-touch 20 dotyków
• Zintegrowane głośniki 15W
•  Dostęp do największej bazy lekcji  

w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi 

informacjami www.tablice.net.pl

• Przekątna 86 cali
• Rozdzielczość 4K
• Proporcje obrazu 16:10
•  Praca bez komputera – moduł Kapp IQ 

(system operacyjny Android)
•  Oprogramowanie SMART Notebook® 

w zestawie – bezterminowe
• Funkcja multi-touch 20 dotyków
• Zintegrowane głośniki 15W
•  Dostęp do największej bazy lekcji  

w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi 

informacjami www.tablice.net.pl

VAT 0% dla szkół   

VAT 0% dla szkół   

VAT 0% dla szkół   

VAT 0% dla szkół   

VAT 0% dla szkół   

VAT 0% dla szkół   



Tablice interaktywne

Zestawy tablic interaktywnych z projektorami

Tablica interaktywna:
SMART SBM787V

Tablica interaktywna:
SMART SBM777V

• Przekątna 87 cali
• Obsługa gestów
• Współpraca dwóch osób jednocześnie
• Dwa pisaki
•  Oprogramowanie SMART Notebook 

w zestawie – bezterminowe
• Dostęp do największej bazy lekcji w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi informacjami  

www.tablice.net.pl

• Przekątna 77 cali
• Obsługa gestów
• Współpraca dwóch osób jednocześnie
• Dwa pisaki
•  Oprogramowanie SMART Notebook 

w zestawie – bezterminowe
• Dostęp do największej bazy lekcji w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi informacjami 

www.tablice.net.pl

Tablica interaktywna 
SMART SBM787V

• Przekątna 87 cali
• Obsługa gestów
• Współpraca dwóch osób jednocześnie
• Dwa pisaki
•  Oprogramowanie SMART Notebook w zestawie 

– bezterminowe
• Dostęp do największej bazy lekcji w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi informacjami 

www.tablice.net.pl

EPSON EB-685W

• Jasność 3500 ANSI lumenów
• Rozdzielczość WXGA (1280x800)
• Kontrast 14000:1
• Technologia LCD
• Żywotność lampy (H) 5000/10000

Tablica interaktywna 
SMART SBM777V

• Przekątna 77 cali
• Obsługa gestów
• Współpraca dwóch osób jednocześnie
• Dwa pisaki
•  Oprogramowanie SMART Notebook w zestawie 

– bezterminowe
• Dostęp do największej bazy lekcji w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi informacjami 

www.tablice.net.pl

EPSON EB-685W

• Jasność 3500 ANSI lumenów
• Rozdzielczość WXGA (1280x800)
• Kontrast 14000:1
• Technologia LCD
• Żywotność lampy (H) 5000/10000

Zestaw:
Tablica interaktywna SMART SBM787V 
+ Projektor ultra krótkoogniskowy EPSON EB-685W

Zestaw:
Tablica interaktywna SMART SBM777V 
+ Projektor ultra krótkoogniskowy EPSON EB-685W

www.aktywnatablica.info.pl



Głośniki

Ekrany

Projektory

Ekran naścienny elektryczny
ECONO ELECTRIC 200x200

Ekran naścienny ręcznie rozwijany  
ECONO WALL 178x178

Projektor ultrakrótkoogniskowy   
EPSON EB -685W

Projektor multimedialny  
EPSON EB -X49

Projektor krótkoogniskowy 
EPSON EB-530

Głośniki   
SMART SBA-V 

Projektor multimedialny 
EPSON EB -W49

• szerokość: 200 cm
• wysokość (po rozwinięciu) 200 cm

• szerokość: 178 cm
• wysokość (po rozwinięciu) 178 cm

• Jasność: 3500 ANSI
• Rozdzielczość : WXGA (1280x800)
• Kontrast: 14000:1
• Technologia: LCD
•  Żywotność lampy [h]: 5000/10000  

(tryb eco)
• Uchwyt w zestawie

• Jasność: 3600 ANSI
• Rozdzielczość : XGA (1024x724)
• Zoom optyczny: tak
• Kontrast: 16000:1
• Technologia: LCD
•  Żywotność lampy [h]: 6000/12000 

(tryb eco)

• Jasność: 3200 ANSI
• Rozdzielczość : XGA (1024x768)
• Kontrast: 16000:1
• Technologia: LCD
•  Żywotność lampy [h]: 5000/10000  

(tryb eco)

• Waga: 3,8 kg
• Moc: 20W RMS
• kolor: ciemno szary

• Jasność: 3800 ANSI
• Rozdzielczość : WXGA (1280x800)
• Zoom optyczny: tak
• Kontrast: 16000:1
• Technologia: LCD
•  Żywotność lampy [h]: 8000/17000 

(tryb eco)

www.aktywnatablica.info.pl

• Jasność: 3400 ANSI
• Rozdzielczość : XGA (1024x724)
• Zoom optyczny: nie
• Kontrast: 15000:1
• Technologia: LCD
•  Żywotność lampy [h]: 6000/12000 

(tryb eco)

Projektor multimedialny   
EPSON EB -E20



Dokładne konfiguracje
na zapytanie

Dokładne konfiguracje
na zapytanie

Dokładne konfiguracje
na zapytanie

Dokładne konfiguracje
na zapytanie

www.aktywnatablica.info.pl

Komputery

Komputer przenośny

• Matryca: przekątna od 11,6 do 15,6 cala
• Procesor: Inte I3 lub I5
• Pamięć 8 GB
• Dysk SSD: 256 lub 512 GB
• System operacyjny: Windows 10 Pro (EDU)
• Karta grafiki: zintegrowana
• Odporny na upadek
• Odporny na zalania

Komputer stacjonarny

• Monitor: przekątna 21,5 lub 23,8 cala
• Procesor: Inte I3 lub I5
• Pamięć 8 GB
• Dysk SSD: 256 lub 512 GB
• Napęd DVD +/-RW
• LAN 10/100/1000MBps
• Mysz i klawiatura w zestawie
• System operacyjny: Windows 10 Pro (EDU)

Komputer ALL-IN-ONE

• Monitor: przekątna 21,5 lub 23,8 cala
• Procesor: Inte I3 lub I5
• Pamięć 8 GB
• Dysk SSD: 256 lub 512 GB
• Napęd DVD +/-RW – opcjonalnie
• Wbudowana kamera – opcjonalnie
• Wbudowane głośniki
• LAN 10/100/1000MBps
• Mysz i klawiatura w zestawie
• System operacyjny: Windows 10 Pro (EDU)

Tablet

• Ekran: 10,1 cala dotykowy
• Procesor: QUAD-core
• Pamięć 2 lub 4 GB
• Dysk SSD: 32 lub 64 GB
• System operacyjny: Windows 10 Pro (EDU)



PRODUKTYTYLKO DLA SZKÓŁPONADPODSTAWOWYCH

Urządzenia PASCO:

•  urządzenie do kodowania z wbudowanymi 
czujnikami//code.Node (PS-3231)

• uchwyt do//code.Node (PS-3233)
• pojazd do//code.Node (PS-3235)
•  Bezprzewodowy moduł generatora sygnału 

AC/DC (EM-3533)
•  Bezprzewodowy wózek pomiarowy SMART 

(ME-1240)
• Napęd do wózka SMART (ME-1247)
•  Bezprzewodowy czujnik temperatury

 (PS-3201)
•  Bezprzewodowy czujnik CO2 (PS-3208)
•  Osłona wodoodporna do czujnika CO2

 (PS-3545)
•  Bezprzewodowy czujnik pH (PS-3204)

•  Sonda pH do powierzchni płaskich (PS-3514)
•  Bezprzewodowy czujnik położenia (PS-3219)
•  Bezprzewodowy czujnik światła 

(PS-3213)
•  Bezprzewodowy czujnik pogody z GPS 

(PS-3209)
•  Akcesoria wiatromierza do czujnika pogody 

(PS-3553)
• Pojemnik do fotosyntezy (PS-2521B)
•  Program SPARKvue do obsługi czujników 

i doświadczeń – licencja bezterminowa 
na jeden komputer (cyfr.) (PS-2401-DIG)

•  Dedykowana strona z przydatnymi 
informacjami www.pasco.com.pl

Urządzenia PASCO:

•  7 x urządzenie do kodowania 
z wbudowanymi czujnikami 
//code.Node (PS-3231)

• 7 x uchwyt do//code.Node (PS-3233)
• 2 x pojazd do//code.Node (PS-3235)
•  Dedykowana strona z przydatnymi 

informacjami www.pasco.com.pl

Monitor interaktywny SMART SBID-MX265

• Przekątna 65 cali
• Rozdzielczość 4K
• Proporcje obrazu 16:10
•  Praca bez komputera – moduł Kapp IQ 

(system operacyjny Android)
•  Oprogramowanie SMART Notebook 

w zestawie – bezterminowe
• Funkcja multi-touch 20 dotyków
• Zintegrowane głośniki 15W
•  Dostęp do największej bazy lekcji  

w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
• Dedykowana strona z przydatnymi 
informacjami www.tablice.net.pl

Urządzenia PASCO:

•  urządzenie do kodowania z wbudowanymi 
czujnikami//code.Node (PS-3231)

• uchwyt do//code.Node (PS-3233)
• pojazd do//code.Node (PS-3235)
•  Bezprzewodowy moduł generatora sygnału 

AC/DC (EM-3533)
•  Bezprzewodowy czujnik temperatury  

(PS-3201)
• Bezprzewodowy czujnik CO2 (PS-3208)
• Bezprzewodowy czujnik pH (PS-3204)
•  Sonda pH do powierzchni płaskich 

(PS-3514)
•  Bezprzewodowy czujnik położenia 

(PS-3219)
•  Dedykowana strona z przydatnymi 

informacjami www.pasco.com.pl

Monitor interaktywny SMART SBID-MX265

• Przekątna 65 cali
• Rozdzielczość 4K
• Proporcje obrazu 16:10
•  Praca bez komputera – moduł Kapp IQ 

(system operacyjny Android)
•  Oprogramowanie SMART Notebook 

w zestawie – bezterminowe
• Funkcja multi-touch 20 dotyków
• Zintegrowane głośniki 15W
•  Dostęp do największej bazy lekcji  

w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi 

informacjami www.tablice.net.pl

Zestaw:
Zestaw do nauki kodowania w oparciu o doświadczenia 
przyrodnicze (rozszerzony)

Zestaw:
Zestaw do nauki kodowania w grupach z monitorem interaktywnym

Zestaw:
Zestaw do nauki kodowania w oparciu o doświadczenia 
przyrodnicze z monitorem interaktywnym

Zestawy do nauki kodowania

www.aktywnatablica.info.pl



 

• 25 zagadnień z podstawy programowej,
•  zakres podstawowy i rozszerzony (część doświadczeń z zakresu podstawowego z dodatkowymi treściami, część z rozszerzonego),
•  atrakcyjne zasoby multimedialne – m.in.:  filmy, animacje, wirtualne wycieczki, zdjęcia makro i mikroskopowe, symulacje, modele 

3D, projektowanie doświadczeń, dodatkowe materiały do atrakcyjnej nauki z wykorzystaniem wirtualnej (VR) oraz rozszerzonej 
rzeczywistości (AR),

• licencja bezterminowa dla 3 nauczycieli i 90 uczniów.

PRODUKTYTYLKO DLA SZKÓŁPONADPODSTAWOWYCH

www.aktywnatablica.info.pl

Zestawy do nauki kodowania

Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze

GeografiaChemia BiologiaFizyka

Urządzenia PASCO:

•  Robot PASCObot – zestaw z czujnikami, 
sterownikami i//control.Node (ST-7840)

•  Robot PASCObot – zawiera//control.Node 
(PS-2994)

•  Dedykowana strona z przydatnymi 
informacjami www.pasco.com.pl

Monitor interaktywny SMART SBID-MX265

• Przekątna 65 cali
• Rozdzielczość 4K
• Proporcje obrazu 16:10

•  Praca bez komputera – moduł Kapp IQ 
(system operacyjny Android)

•  Oprogramowanie SMART Notebook 
w zestawie – bezterminowe

• Funkcja multi-touch 20 dotyków
• Zintegrowane głośniki 15W
•  Dostęp do największej bazy lekcji 

w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi 

informacjami www.tablice.net.pl

Zestaw:
Zestaw robotów do nauki kodowania i robotyki 
z monitorem interaktywnym

Urządzenia PASCO:

•  Szklarnia – zestaw z czujnikami, 
sterownikami i//control.Node (ST-2997)

•  Zestaw czujników i sterowników 
(bez//control.Node) (PS-5050)

•  Dedykowana strona z przydatnymi 
informacjami www.tablice.net.pl

Monitor interaktywny SMART SBID-MX265

• Przekątna 65 cali
• Rozdzielczość 4K
• Proporcje obrazu 16:10

•  Praca bez komputera – moduł Kapp IQ 
(system operacyjny Android)

•  Oprogramowanie SMART Notebook 
w zestawie – bezterminowe

• Funkcja multi-touch 20 dotyków
• Zintegrowane głośniki 15W
•  Dostęp do największej bazy lekcji  

w języku polskim
• Wsparcie konsultanta edukacyjnego
•  Dedykowana strona z przydatnymi 

informacjami www.tablice.net.pl

Zestaw:
Zestaw do nauki STEM w zakresie biologii (tzw. szklarnia) 
inżynierii z monitorem interaktywnym



Wsparcie w sieci

Webinaria

Samouczki

Gotowe zasoby

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych! 
Na profilu: Tablica SMART w mojej klasie
publikujemy informacje o nowościach, dzielimy 
się pomysłami na wykorzystanie narzędzi SMART 
na lekcjach, prezentujemy dobre praktyki ze szkół 
w Polsce i na świecie, zapraszamy na nasze 
webinaria.Prowadzimy także dwie facebookowe 
grupy dla nauczycieli:

• Grupa FB: Grupa dyskusyjna TablicaSMART 
w mojej klasie;

• Grupa FB: Lumio Polska.

Regularnie zapraszamy nauczycieli  
na bezpłatne webinaria:

• trzy częściowe szkolenie z programu  
SMART Notebook odbywa się cyklicznie  
raz w miesiącu.  
Spotykamy się z nauczycielami na platformie 
MS Teams. Uczestnicy zapisują się na 
szkolenie, podając jedynie adres e-mail  
i adres placówki oświatowej,  
w której uczą. Oferujemy zaświadczenie  
i materiały szkoleniowe;

• cykl webinariów dotyczących Lumio,  
w tym webinaria skierowane do nauczycieli 
konkretnych przedmiotów.

Dla nauczycieli, którzy samodzielnie chcą poznać 
oprogramowanie SMART, przygotowaliśmy wiele 
różnego typu materiałów:

• krótkie (ok. dwuminutowe) filmiki, dotyczące 
wybranej funkcji programu SMART Notebook 
lub aplikacji Lumio;

• nagrania webinarów.

Wszystkie filmiki dostępne są na naszym kanale 
YouTube: SMARTfilmy. Warto zwrócić uwagę na 
playlisty - w ten sposób wybrać interesujący nas 
obszar. Polecamy także:

• cykl artykułów “Przepis na lekcję”   
(tablice.net.pl/artykuły); 

• instrukcje obsługi w formacie pliku pdf 
(tablice.net.pl/wsparcie).

Na stronie tablice.net.pl/lekcje
publikujemy gotowe prezentacje – lekcje  
w programie SMART Notebook.  
W tej chwili jest ich ponad 900. Są podzielone  
na kategorie: poziom edukacyjny, przedmiot. 
Wygodna wyszukiwarka ułatwia znalezienie 
szukanego tematu.  
Polecamy także opracowania metodyczne, np.:

• Jak przedstawiać cele lekcji?;
• 10 pomysłów na rozpoczęcie lekcji;
• Podsumowanie lekcji ze SMART.

Warto zajrzeć również na stronę
SMART Exchange, na której nauczyciele z całego 
świata dzielą się swoimi zasobami.
Wszystkie materiały są bezpłatne.

Tutoriali i filmów
Które pomogą Ci w pracy

Artykułów
Poczytaj i zostań z nami

Gotowych lekcji
Dodawaj także swoje lekcje

Wierzymy, że nasza praca nie kończy się z chwilą sprzedaży monitora czy tablicy SMART.  
Chcemy mieć pewność, że sprzęt, który trafia do Państwa szkół, jest w pełni wykorzystywany,  
w duchu nowoczesnej i efektywnej edukacji na miarę XXI wieku.  
Dlatego nieustannie służymy polskim nauczycielom wsparciem metodycznym.

151167935

Wsparcie metodyczne nauczycieli SMART

www.aktywnatablica.info.pl



LumioSMART Notebook

Aplikacja online do tworzenia interaktywnych lekcji  
i wysyłania ich na urządzenia uczniowskie.

Dzięki Lumio:

•  przekształcisz dowolny plik pdf, PowerPoint  
lub SMART Notebook  w interaktywną lekcję  
z grami i ćwiczeniami;

• szybko połączysz w jednej lekcji materiały z różnych źródeł;
•  stworzysz grę edukacyjną (duży wybór szablonów 

i motywów, w tym możliwość ich personalizacji);
• przygotujesz interaktywny quiz i test;
•  kilkoma kliknięciami dodasz bezpieczny  

(bez reklam i komentarzy) film YouTube;
•  dodasz grafikę z własnego komputera  

lub z wyszukiwarki Bing;
•  nagrasz instrukcję głosową;
•  wykorzystasz gotowe tablice manipulacyjne i organizery 

graficzne i na ich bazie stworzysz własne zadanie do pracy 
indywidualnej lub grupowej;

•  dzięki ćwiczeniu Shout it out! przeprowadzisz  
burzę mózgów;

•  udostępnisz lekcję uczniom na ich urządzeniach 
w czasie rzeczywistym lub jako zadanie domowe;

•  zaangażujesz swoich uczniów na całkiem nowym poziomie. 
Twoje lekcje nigdy niebędą nudne!

Rewelacyjny program do obsługi tablicy/monitora. Pobieramy 
go na komputer (laptop), który następnie podłączamy do 
tablicy/monitora.

W programie SMART Notebook:

•  stworzysz lekcję na tablicę monitor interaktywny ze slajdami 
poglądowymi, grami, quizami i zadaniami; 

•  poprowadzisz lekcję, używając 9 pisaków, w tym do 
rozpoznawania tekstu, który zamieni pismo odręczne 
na komputerowe;

•  znajdziesz interaktywne narzędzia matematyczne, takie jak 
linijkę, cyrkiel, kątomierz, edytory równań matematycznych, 
a także wbudowaną aplikację Geogebra;

•  skorzystasz z bogatej galerii grafik, teł i gotowych slajdów; 
•  użyjesz narzędzi do skupiania uwagi uczniów, 

takich jak cień ekranu i reflektor; 
•  zaskoczysz swoich uczniów interaktywną mapą myśli;
•  uatrakcyjnisz lekcję, dodając animację; 
•  szybko przechwycisz fragment obrazu (tzw. zrzut ekranu), 

który dodatkowo zapiszesz na swoim komputerze;
•  nagrasz działania na ekranie komputera, wykorzystując 

wbudowaną nagrywarkę wideo;
•  na monitorach SMART uruchomisz Prezenter 4K, by Twoje 

materiały wyświetlały się w ultrawysokiej rozdzielczości.

Wielką siłą produktów SMART jest oprogramowanie.  
Stworzony z myślą o nauczycielach i uczniach pakiet SMART Learning 
Suite zamieni szkolną klasę w interaktywną przestrzeń do aktywnej nauki.

Oprogramowanie SMART

www.aktywnatablica.info.pl

W skład pakietu wchodzi:

Magdalena KrupińskaArkadiusz Stefan
Ambasadorka i konsultantka edukacyjna SMART. Dyplomowana 
nauczycielka języka polskiego, trenerka  w zakresie wykorzystania 
TIK w edukacji, autorka publikacji o tematyce edukacyjnej. 
Jako SMART Exemplary Educator dwukrotnie reprezentowała 
Polskę na konferencji dla nauczycieli w Calgary. Pasjonuje się 
poszukiwaniami genealogicznymi.

Kontakt: m.krupinska@irs.com.pl

Konsultant edukacyjny SMART. Nauczyciel dyplomowany, 
uczył muzyki, techniki i informatyki.  Od 1992 roku zajmuje się 
zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologi  
i informacyjnych w oświacie. Autor książek, artykułów, broszur 
i materiałów edukacyjnych w zakresie wykorzystania TiK w edukacji.  
Do pasji zalicza grę na tubie i gotowanie dla swojej rodziny.

Kontakt: a.stefan@irs.com.pl

Nasz zespół:

UWAGA!  Zgodnie z wymaganiami programu AKTYWNA TABLICA 
cena zawiera dostawę do klienta, okablowanie (HDMI i USB),
instalację standardową, szkolenie z obsługi monitora, tablicy i oprogramowania.

Masz pytania? 
Nie znalazłeś interesującego Cię produktu?
Odwiedź naszą stronę www.aktywnatablica.info.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym konsultantem: kontakt@irs.com.pl

Image Recording Solutions Sp. Z o. o.
ul. Arkuszowa 190; 01-934 Warszawa
tel. +48 22 752 27 88 – 96, fax. +48 22 752-27-97
www.irs.com.pl   www.cyfrowa-szkola.info


