
  

 
 

OFERTA     SYSTEM DO 
PRZEPROWADZANIA TESTÓW 
 

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

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
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 
 



Ceny z VAT 
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S Y S T E M    D O    P R Z E P R O W A D Z A N I A  
T E S T Ó W 

 
 

 
 

System do testów QRF300 (32+1)          5.499,00 zł. 

Zestaw zawiera 32 piloty dla słuchaczy + 1 dla prowadzącego 

Możliwość utworzenia dowolnej konfiguracji pilotów 

Sterowanie radiowe 2.4 GHz 

Obsługa do 400 pilotów 

Zasięg do 60 m 

6 klawiszy odpowiedzi A-F 

QClick QRF300 

 System ze sterowaniem radiowym 2.4GHz (zasięg do 60 m) do jednoczesnej obsługi  

nawet 400 słuchaczy  

 Możliwość utworzenia dowolnej konfiguracji pilotów, w zależności od potrzeb użytkownika  

 Idealny do wszystkich typów pomieszczeń: sterowanie radiowe zapewnia komunikację nawet  

gdy piloty „nie widzą” odbiornika  

 Proste i funkcjonalne piloty z przyciskami A-F umożliwiają wybór z 6 możliwych odpowiedzi  

 Pilot prowadzącego wyposażony jest we wskaźnik laserowy  

 Możliwość przypisania numeru ID do pilotów, co pozwala skojarzyć konkretnego ucznia  

z danym pilotem nawet na okres całego semestru, roku lub edukacji. W przypadku firm,  

pozwoli on np. na głosowania jawne  

System do sprawdzania testów QClick to: 
 Błyskawiczne sprawdzanie poziomu opanowania materiału - interaktywne testy wiedzy  

 Szybka i obiektywna ocena rezultatów nauczania  

 Przeprowadzanie ankiet, badanie opinii  

 Zliczanie głosów podczas posiedzeń gremiów samorządowych (głosowania jawne lub tajne)  

 Teleturnieje, quizy, interaktywne zabawy itp.  

 Oszczędność czasu na lekcji - natychmiastowa reakcja zwrotna  

 Oszczędność pracy nauczyciela  

 Duża oszczędność papieru  

 

 

 

 



Ceny z VAT 
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System do testów QRF500 (32+1)          7.499,00 zł. 

Zestaw zawiera 32 piloty dla słuchaczy + 1 dla prowadzącego 

Możliwość utworzenia dowolnej konfiguracji pilotów 

Sterowanie radiowe 2.4 GHz 

Obsługa do 400 pilotów 

Podświetlany ekran LCD wyświetla odpowiedzi w 4 wierszach 

Wbudowana myszka 

QClick QRF500 

 Błyskawiczne sprawdzanie poziomu opanowania materiału - interaktywne testy wiedzy  

 Szybka i obiektywna ocena rezultatów nauczania  

 Przeprowadzanie ankiet, badanie opinii  

 Zliczanie głosów podczas posiedzeń gremiów samorządowych (głosowania jawne lub tajne)  

 Teleturnieje, quizy, interaktywne zabawy itp.  

 Oszczędność czasu na lekcji - natychmiastowa reakcja zwrotna  

 Oszczędność pracy nauczyciela  

 Duża oszczędność papieru  

System testowy składa się z: 

 pilotów rozdawanych słuchaczom (24, 32 lub dowolnie skonfigurowana ilość), służących  

do udzielania odpowiedzi na zadawane w teście pytania  

 pilota prowadzącego, wykorzystywanego do sterowania testem 

 modułu USB podłączanego do komputera 

 dodatkowej aplikacji 

QClick QRF500 to: 

 błyskawicznie przekazana informacja zwrotna  

 automatyczne logowanie 

 możliwość udzielania odpowiedzi prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru i krótkich  

uzasadnień tekstowych  

 pełna alfanumeryczna klawiatura, umożliwiająca udzielanie odpowiedzi o charakterze  

tekstowym i liczbowym  

 podświetlany ekran LCD umożliwia wyświetlanie odpowiedzi w 4 wierszach, przy  

wykorzystaniu 20 znaków 

 możliwość importu i eksportu danych do programu MS Excel 

 współpraca z programem MS PowerPoint (niezbędny do działania) 

 różnorodność formy prowadzonych testów  

 prowadzenie testów ograniczonych w czasie 

 dowolność opcji umożliwiająca tworzenie własnych testów, bez względu na temat  

i rodzaj prowadzonych zajęć,  

 wbudowana myszka pozwala na swobodny ruch prowadzącego po sali i interakcję  

z uczestnikami zajęć.  

 
 



Ceny z VAT 
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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. 

 

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 09 listopada 2017 r.  

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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