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CUBIC Z NAJTAŃSZĄ OFERTĄ W SYMULATOROWYM
PRZETARGU
Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przetargu na system symulacji dla
Wojsk Lądowych zostało złożonych pięć ofert. Najtańsza propozycja pochodzi od
konsorcjum Cubic, Siltec, Unitronex i Wojskowej Akademii Technicznej, najdroższa – od
Rheinmetall Electronics GmbH.
W odpowiedzi na pytania Defence24.pl Wydział Prasowy CO MON poinformował: „w ramach
postępowania na dostawę taktycznych systemów symulacji pola walki oferty złożyły nw. podmioty:
1. Konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Thales Polska Sp. z o.o. i Thales AVS
France SAS, które złożyło ofertę o wartości 630 789 448,50 zł (brutto),
2. Konsorcjum w składzie: Cubic Defense Applications INC, wraz z Unitronex Poland Sp. z o.o.,
Siltec Sp. z o.o. i Wojskową Akademią Techniczną, które złożyło ofertę o wartości 137 528
893,00 zł (brutto),
3. Saab AB, który złożył ofertę o wartości 313 981 726,00 zł (netto),
4. Rheinmetall Electronics GmbH – oferta o wartości 867 328 700,00 zł (netto),
5. Konsorcjum w składzie: Elbit Systems Ltd., Autocomp Management Sp. z o.o. i RUAG Defence
France SAS, które złożyło ofertę o wartości 323 860 218,00 zł (netto)."
Postępowanie na pozyskanie taktycznego systemu symulacji pola walki to jeden z najważniejszych
elementów programu operacyjnego „symulatory i trenażery”. Jego realizacja ma w założeniu dać
Wojsku Polskiemu możliwość prowadzenia nowoczesnego szkolenia, z szerokim zastosowaniem
laserowych symulatorów strzelania jak i innych systemów symulacyjnych.
Czytaj też: Kompleksowe systemy symulatorowe. Cubic z ofertą dla Wojska Polskiego [Defence24
TV]
Głównym przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego kompleksowego systemu symulacji pola
walki do szkolenia batalionu, czterech zestawów laserowych symulatorów strzelań do sprzętu
używanego w jednostkach pancernych i zmechanizowanych, oraz pięciu symulatorów taktycznych
współczesnego pola walki dla jednostek pancernych i zmechanizowanych.
Czytaj też: Cubic: Polska otrzyma system światowej klasy [Defence24 TV]

Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym przez Inspektorat Uzbrojenia, dokładna specyﬁkacja miała
zostać przekazana wyłącznie podmiotom zaproszonym do składania ofert wstępnych. Wiadomo
jednak, że elementy systemu symulacji pola walki do szkolenia batalionu oraz zestawów laserowych
symulatorów strzelań będą montowane na systemach sprzętu wojskowego (np. pojazdach), natomiast
symulator taktyczny współczesnego pola walki będzie służył do organizacji i realizacji ćwiczeń,
szkoleń i planowania działań taktycznych na współczesnym polu walki.
Poszczególne elementy będą wyposażone w oprogramowanie i dostosowane do wzajemnego
współdziałania, jak i współpracy z innymi systemami symulacyjnymi. Zamówienie obejmuje też
zapewnienie pakietu szkoleń. Postępowanie na taktyczny system symulacji trwa od grudnia 2015
roku.

