
  

 
 

OFERTA  
INFORMATYKA 
 

 P.H.U. BIS-MW s.c. 

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 
 
SPIS TREŚCI: 
 
STRONA   2  - TABLICE POGLĄDOWE 

      Str. 2 – tablice pojedyncze 

      Str. 4 – tablice w kompletach  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
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                   I N F O R M A T Y K A                        

 

 

   
Tablice poglądowe pojedyncze 70 x 100 (k): (sprzedaż minimum 5 sztuk)    36,90 zł. /1 szt. 

    
              Budowa komputera                               Dekalog                            Komputer 

                   przenośnego                                  użytkownika                                      i dźwięk 

 
   Komputer i obraz                    Budowa komputera                         Budowa komputera 

               klasy PC- bok                                    klasy PC-tył 

     
           Pamięć komputera                              Budowa płyty                          System operacyjny    

                                                                           Głównej 
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           Technologie ekranów                          Wyszukiwanie                   Znaki algorytmiczne 

                                                                          informacji                             do budowy schematów 

            
             Klawiatura            Edytor tekstu                  Edytor tekstu  

                             WORD                   WRITER 

                                       
             Arkusz kalkulacyjny                      Komputer i obraz                      Mysz komputerowa 

                             Calc 

                                          
                   Dysk twardy                         Rodzaje okablowania                   Urządzenia drukujące 
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Tablice poglądowe w kompletach: 

 

 
- Komunikowanie między ludźmi (b)        392,37 zł. 

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia  

zintegrowanego.  Wykorzystanie pomocy ma na celu poznanie dawnych i współczesnych  

środków łączności oraz sprzętu ułatwiającego komunikowanie się.  

Cele szczegółowe:  

* zapoznanie dzieci z instytucją użyteczności publicznej - poczta oraz z pracą ludzi w tej 

instytucji,  

* nabywanie umiejętności korzystania z wybranych urządzeń technicznych codziennego 

użytku np. korzystanie z telefonu, 

* poznanie drogi listu od nadawcy do odbiorcy, 

* poznawanie dawnych sposobów przekazywania informacji. 

* znaczenie postępu technicznego i wynalazków, 

* rozbudzanie zainteresowań i hobby - filatelistyka, 

Pakiet składa się z: 

• Historyjki obrazkowe "Podróże listu" - 5 plansz, 

• Przekazywanie informacji dawniej i dziś, 

• Krzyżówki - 2 plansze, 

• Labirynty wyrazowe, 

• Wzory do kserowania - koperta - znaczek. 

 

 

   

- Informatyka dla szkoły podstawowej (w)                      514,14 zł.  

 Zestaw 19 tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm.  

1. Podstawowe elementy zestawu komputerowego. 

2. Budowa jednostki centralnej komputera. 

3. Elementy zewnętrzne obudowy komputera. 

4. Pamięć komputera. 

5. Klawiatura. 

6. Proces komunikacji. 

7. Internet. 

8. Strony WWW. 

9. Wyszukiwanie informacji w Internecie. 

10. Kodeks internauty. 

11. Poczta elektroniczna. 

12. Znaki algorytmiczne do budowy schematów. 
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13. Pulpit Windows. 

14. Edytor graficzny. 

15. Edytor tekstu. 

16. Arkusz kalkulacyjny. 

17. Komputer i obraz. 

18. Komputer i dźwięk. 

19. Wzorowe stanowisko pracy przy komputerze. 

 

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 

Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który  
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
Zapraszamy do jej obejrzenia.  

 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 
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W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 czerwca 2022 r.   

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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