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BLUF: 

 

ATLANTIC CONTRACT 

 

Atlantic Contract to organizacja o globalnym zasięgu, która wspiera klientów na całym świecie. 

Wprowadzamy firmy wraz z ich towarami i usługami na największe rynki rządowe i 

międzynarodowe. W kompleksowy sposób pomagamy przedsiębiorcom poprzez ich rejestrację w 

międzynarodowych systemach zamówień publicznych. Wspieramy przy pozyskiwaniu zamówień i 

udzielamy wspacia przy realizacji kontraktów na rzecz Rządu Federalnego USA, w tym dla 

Departamentu Obrony USA (Armia, Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne), Agencji NATO oraz 

Agend ONZ.  

Nasi pracownicy realizują kontrakty prowadzone przez firmy z wielu państw na terenie 

amerykańskich inwestycji federalnych, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Wszyscy dysponują 

odpowiednimi, najwyższymi referencjami. Posiadają także certyfikaty US Army i NATO 

uprawniające do prowadzenia projektów na terenie amerykańskich baz wojskowych i placówek 

federalnych na całym świecie. 

 

 Po zarejestrowaniu Klienta w bazach zamówień federalnych, NATO oraz ONZ codziennie ma on 

dostęp do setek zapytań i przetargów na wszystkich kontynentach - kontraktów realizowanych w 

prawie wszystkich branżach. Nasz dział wyszukiwania przetargów pracuje na rzecz Klientów 365 dni 

w roku, 24 godziny na dobę. 

……     ……………………………………………………………………………… 

Nasza kadra  to doświadczeni praktycy,  kierownicy projektów dla US Army w Polsce i Europie, 

prawnicy specjalizujący się w obrocie międzynarodowym oraz w Federalnym Prawie Zamówień 

Rządowych USA. 

 

Działamy zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, jakości i zarządzania oczekiwanymi 

od Partnerów Rządu Federalnego, US Army,  NATO i ONZ. 

 

 

DLACZEGO WARTO Z NAMI ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ? 

  

Jako nieliczni na europejskim rynku posiadamy wiedzę, bazę kontaktów i udokumentowane sukcesy 

w branży kontraktów dla Rządu Federalnego, w tym US Army, NATO i ONZ na świeciei w Europie. 

Z nami już po 6 tygodniach firmy będą mogły przystępować, jako zarejestrowani dostawcy do ponad 

100000 kontraktów rocznie. 

ATLANTIC CONTRACT 

Sp z o.o. sp.k 

Zygmunta Słomińskiego 7-203 St. 

00-195, Warsaw, Poland (Europe) 

 

DUNS:  850929425 NSPA:     Active Vendor 

NCAGE:99X7H        NIP:    525-279-58-69        

http://www.atlanticcontract.com/
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INFO (EN) 

 

ATLANTIC CONTRACT 

 

Atlantic Contract is a global organization that supports clients around the world. We bring companies 

and their goods and services to the largest government and international markets. We 

comprehensively assist businesses through their registration in international procurement systems, 

support in sourcing orders and support throughout the delivery phase for the tenders issued by the 

U.S. Federal Government, including the U.S. Department of Defense (Army, Navy, Air Force), 

NATO Agencies, and 20 UN Agencies. 

Our employees have performed contracts held by companies from many countries on U.S. federal 

investments, both military and civilian. All have the appropriate top-tier credentials. They are also 

certified by the US Army and NATO to perform projects on US military bases and federal facilities 

worldwide. 

Once our client is registered with federal, NATO and UN procurement databases, they have access to 

hundreds of solicitations and tenders on a daily basis across all continents; contracts in almost all 

industries. Our tender search department works on behalf of clients 365 days a year, 24 hours a day.  

Our staff includes experienced practitioners, project managers for the US Army in Poland and Europe, 

lawyers specializing in European commercial law and US Federal Procurement Law. 

 

We operate to the highest standards of security, quality and management expected from Federal 

Government, US Army, NATO and UN Partners. 

 

WHY IS IT WORTH STARTING COOPERATION WITH US ? 

 

As one of the few on the European market, we have the knowledge, contacts and documented 

successes in the field of contracts for the US Federal Government, including US Military, NATO, 

United Nations around Europe and the world. 

 

With us, companiesin just 6 weeks can become registered suppliers for more than 100,000 global 

contracts and tenders.

http://www.atlanticcontract.com/
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INFO (PL) 

BIO TRENERA 

__________________ 

 

 

 

ADAM NOWICKI 

 

V-Ce Prezes Zarządu  

Atlantic Contract 

 

 

 

 

Doświadczony kierownik projektów z ponad 25-letnim stażem (ponad 80 projektów komercyjnych 

wartości $60 mln oraz 15 dla US Army & NATO). Ekspert metodologii PMI (Project Management 

International), Prince2 i wojskowych wg. standardów amerykańskich i NATO. 

 

W Atlantic Contract pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu. Jego głównym obszarem działalności jest 

nawiązywanie relacji międzynarodowych związanych z Rynkiem Federalnym USA, US Army w 

Polsce i Europie, ONZ i NATO. 

 

Adam Nowicki jest certyfikowanym kierownikiem projektów QC Korpusu Inżynieryjnego Armii 

Stanów Zjednoczonych. Certyfikat ten jest wystawiany przez USACE (Armię USA), NAVFAC 

(Marynarkę Wojenną USA) i jest wymagany przez wiele agencji rządowych USA, US Army  oraz Sił 

Powietrznych Stanów Zjednoczonych (US Air Force) do prowadzenia kluczowych projektów 

cywilnych i wojskowych na całym świecie. 

 

Posiada ponad 15 certyfikatów branżowych, technicznych oraz z zakresu bezpieczeństwa 

przyznanych przez takie instytucje jak: Korpus Inżynieryjny USA, Departament Obrony USA, 

Departament Stanu USA, Kontrwywiad Wojskowy US Army oraz Uniwersytet Cambridge. 

 

Zarejestrował  ponad 50 polskich firm jako dostawców dla US Army, agend ONZ i instytucji NATO. 

 

Młodość spędził w Afryce (Zimbabwe). Zapalony żeglarz, paralotniarz i nurek. Miłośnik starych 

SAAB`ów.  

 

 

_________________ 

Personal Profile: https://www.linkedin.com/in/nowpl/

http://www.atlanticcontract.com/
https://www.linkedin.com/in/nowpl/
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INFO (PL) 

ABOUT THE TRAINER 

__________________ 

 

 

 

ADAM NOWICKI 

 

V-Ce President / Atlantic Contract 

Board Member 

 

 

 

Experienced Project Manager with over 25 years of experience (over 80 commercial projects worth $ 

60 million and 15 for the US Army & NATO). Expert in PMI (Project Management International), 

Prince2 and military methodology according to American and NATO standards. 

 

At Atlantic Contract, he is the Vice President of the Management Board. His main area of activity is 

establishing international relations related to the US Federal Market, the US Army in Poland and 

Europe, the UN and NATO. 

Adam Nowicki is a certified QC Project Manager of the United States Army Corps of Engineering. 

This certification is issued by the USACE (US Army), NAVFAC (US Navy) and is required by many 

US government agencies, the US Army, and the US Air Force to conduct key civilian and military 

projects around the world. 

He has over 15 industry, technical and security certificates awarded by institutions such as: US Corps 

of Engineering, US Department of Defense, US Department of State, US Army Military 

Counterintelligence, University of Cambridge. 

 

Has personally registered over 50 Polish companies as suppliers for the US Army, UN agencies  

and NATO institutions. 

 

He spent his childhood in Africa (Zimbabwe). An avid sailor, paraglider and diver. A lover of old 

SAABs. 

 

_________________ 

Personal Profile: https://www.linkedin.com/in/nowpl/

http://www.atlanticcontract.com/
https://www.linkedin.com/in/nowpl/
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