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Poland-U.S. Operations Sp. z o.o. (PLUS Ops) specjalizuje się 
w polsko-amerykańskich relacjach wojskowych i koncentruje się 
na wzmocnieniu bezpieczeństwa europejskiego i global nego 
poprzez świadczenie usług w zakresie zarządzania i doradztwa na 
rzecz polskiego i amerykańskiego przemysłu obronnego. Nasza 
siedziba mieści się w Warszawie. Działamy w charakterze krajo wego 
punktu kontaktowego i pomagamy w przygotowaniu i realizacji 
wspólnych projektów. Naszym klientom zapewniamy kompletny 
pakiet potrzebnych narzędzi i informacji obejmujący:

analizy i badania rynkowe 

ogłoszenia przetargowe, przygotowanie i składanie 
ofert przetargowych

usługi partnerstwa przemysłowego

usługi tłumaczeniowe 

logistyka i realizacja projektów
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MOCNE PUNKTY I WARTOŚCI

Uczciwość: Utrzymujemy najwyższe standardy przejrzystości 
i uczciwości, ściśle przestrzegając przepisów amerykańskich 
i euro pejskich, a także polskich zasad dotyczących reguł i przepi-
sów dotyczących handlu w sektorze obrony.

Informacje: Szeroka sieć kontaktów, płynność w pozyskiwaniu 
kwantyfikowalnych informacji oraz dobra znajomość procedur 
i wymagań rządowych umożliwia nam zdobywanie informacji nie-
zbędnych do podejmowania świadomych decyzji.

Dostęp: Nasze kontakty i znajomość amerykańskiego i pol skiego 
systemu zamówień publicznych oraz zamówień obronnych umo-
żli wiają nam zapewnienie kontaktów naszych klientów z odpo-
wied nimi instytucjami i organizacjami oraz wykonanie procedur 
niezbędnych do poruszania się z powodzeniem po obu rynkach. 

Obecność: Dzięki siedzibom w centrum politycznym i gospodarczym 
Polski, firma PLUS Ops może w sposób ekonomiczny reprezento-
wać interesy spółki na miejscu i zapewnić bezpośrednie kontakty 
z klientami komercyjnymi i rządowymi.

Precyzja: Nasze doświadczenie umożliwia nam skuteczne i precy-
zyjne działanie bez zbędnych nakładów pracy i marnotrawstwa 
zasobów. Określenie i nawiązanie kontaktu z kluczowymi zain-
tere so wa nymi stronami i władzami, a także wykonanie odpowied-
nich procedur umożliwia uniknięcie strat czasu i energii, podnosi 
konkurencyjność oraz zapewnia energiczne działania na rynku.
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