
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

MAN Truck & Bus jest jednym z czołowych europejskich producentów pojazdów użytkowych i dostawców rozwiązań dla 

branży transportowej, osiągającym roczne obroty o wartości około 11 miliardów euro (dane za rok 2018). W ofercie firmy 

znajdują się samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i gazowe, a także usługi 

związane z przewozem osób i transportem towarów. Przedsiębiorstwo MAN Truck & Bus należy do spółki TRATON AG 

i zatrudnia pond 36 000 pracowników na całym świecie. 
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MAN TGE dla Wojska Polskiego 

MAN Truck & Bus Polska dostarczy 262 samochody dostawcze MAN 

TGE dla polskiej armii. 

W dniu 7 lipca br. firma MAN Truck & Bus Polska podpisała umowę na 

dostawę samochodów małej ładowności wysokiej mobilności, która była 

wynikiem postepowania przetargowego dla 3. Regionalnej Bazy 

Logistycznej. Zamówienie obejmuje 52 samochody z opcja rozszerzenia 

na kolejne 48 sztuk. Dostawa pojazdów ma zostać zrealizowana do końca 

października br. 

Kryteriami wyboru oferty w tym przetargu były: cena (60%), zużycie 

energii (15%), emisja CO2 (15%), emisja zanieczyszczeń - tlenków azotu, 

cząstek stałych i węglowodorów 10%. 

Wiosną 2020 roku firma MAN Truck & Bus Polska podpisała już dwie 

wcześniejsze umowy na dostawę 57 pojazdów ogólnego przeznaczenia 

małej ładowności MAN TGE z opcja rozszerzenia na kolejne 56 sztuk, 

oraz umowę na zakup 25 mikrobusów z opcja rozszerzenia o kolejne 24 

pojazdy. Zostały one zamówione przez 2 Regionalną Bazę Logistyczna.  

Termin dostawy pojazdów został ustalony na 30 listopada 2020.  

Kryteriami wyboru ofert w obu postępowaniach były cena (60%), 

nawigacja (10%), okres dodatkowej gwarancji (15%) i dodatkowa moc 

silnika (15%). Wśród wymogów technicznych znalazły się możliwość 

przewożenia 6 osób, ładowność 1100 kg (po zabudowie), rozstaw osi co 

najmniej 3450 mm, maksymalna dopuszczalna masa całkowita 3500 kg, 

przebieg minimalny 400 tys. km, gwarancja minimum 24 miesiące, silnik 

wysokoprężny o mocy co najmniej 90 kW w normie Euro 6 i automatyczną 

5-biegową skrzynią biegów oraz układ jezdny 4x2. 
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Łącznie Wojsko Polskie zamówiło w tym roku 262 samochody TGE z 

czego 134 jako zamówienie podstawowe oraz 128 w opcji rozszerzenia. 

 

 

MAN w Polsce 

Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 27 lat. W tym okresie sprzedał ponad 53 000 pojazdów użytkowych, 

wyprodukował  ponad 130 000 ciężarówek i ponad 20 000 autobusów miejskich. W roku 2019 firma MAN 

potwierdziła pozycję największego producenta pojazdów użytkowych w Polsce. Fabryki w Starachowicach i 

Niepołomicach opuściło ponad 22. tysiące pojazdów z logo MAN, w tym 1781 autobusów kompletnych, 1156 

podwozi autobusowych i 19 502 ciężarówek. 

MAN Truck & Bus Polska, to spółka zajmująca się sprzedażą i obsługą posprzedażną pojazdów marki MAN i 

Neoplan w Polsce. Dysponuje ona siecią serwisową składającą się z 32 punkty, w tym 7 własnych serwisów, jak 

również 25 autoryzowanych stacji obsługi. 

W Polsce MAN posiada dwa zakłady produkcyjne. Zakłady MAN Truck Polska Sp. z o.o., zlokalizowany w 

podkrakowskich Niepołomicach to najnowocześniejsza fabryka pojazdów ciężarowych w Europie, otwarta w 2007 

roku. Produkuje pojazdy MAN klasy ciężkiej, przeznaczone do eksploatacji w całej Europie. 

MAN jest też największym producentem autobusów w Polsce, których montaż odbywa się w fabryce w 

Starachowicach. Zakład ten to centrum kompetencyjne produkcji niskopodłogowych autobusów miejskich dla całego 

koncernu MAN.  

W Poznaniu od 2006 roku działa MAN Accounting Center, centrum finansowo-księgowe obsługujące procesy 

księgowe większości europejskich spółek koncernu MAN. 

W 2017 roku do portfolio swoich produktów MAN wprowadził lekki samochód dostawczy MAN TGE o dmc od 3 do 

5,5t. Produkowany jest on w fabryce w Białężycach, gdzie powstało już ponad 30000 samochodów TGE. MAN 

eTGE jest jedynym  samochodem dostawczym z napędem elektrycznym  produkowanym w Polsce.  
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