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STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE POD NAZWĄ  
Federacja Firm Lotniczych BIELSKO 
z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43 
NIP: 5472085992 
REGON: 24086188  
KRS: 257988 
 Adres strony internetowej: http://aerosilesia.eu/  
 e-mail: przetargi@aerosilesia.eu  

 Kaniów, 13.09.2018 r. 

 
Pytania i Odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn. 10.09.2018 r. 

  
Pytanie 1: Czy w przypadku noclegów dla dwóch grup osób przylatujących w innych terminach 
hotel powinien być bezwzględnie ten sam czy dopuszcza się możliwość zakwaterowania w dwóch 
różnych obiektach (tzn. w jednym obiekcie 3 osób w terminie 20-26 października, a w drugim 
obiekcie 8 osób w terminie 21-23 października)? (pyt. z firmy Orient Travel) 

Odp: Wszyscy uczestnicy powinni zostać zakwaterowani w tym samym hotelu bez względu na 
daty w jakich przylatują. 

 

Pytanie 2: Czy dobrze zrozumiałam, że jedna z przylatujących w dniu 21 października osób nie 
potrzebuje noclegu? Tzn. należy zapewnić przelot dla w sumie 12 osób (2 + 3+7), a nocleg dla 11 
osób (3+8)? (pyt. z firmy Orient Travel) 

Odp: Należy zapewnić taką ilość noclegów oraz lotów jaka wymieniona jest w zapytaniu 
ofertowym tzn: 

- loty dla 2 os. wylot w dniu 21.10.2018 r., powrót do Polski w dniu 25.10.2018 r. 

- loty dla 3 osób wylot w dniu 20.10.2018 r., powrót do Polski w dniu 26.10.2018 r. 

- loty dla 7 osób wylot w dniu 21.10.2018 r., powrót do Polski w dniu 23.10.2018 r. oraz noclegi: 

- dla 3 osób w datach 20-26.10.2018 r.  

- dla 8 osób w datach 21-23.10.2018 r.  

Szczegółowe dane uczestników zostaną podane wybranemu oferentowi – wykonawcy usługi, po 
zakończonej procedurze.  

 

Pytanie 3: Czy odległość nie większa niż 20 minut od Parc des Expositions de Paris-Nord 
Villepinte należy rozumieć również jako trasę do pokonania samochodem czy w grę wchodzą 
tylko środki komunikacji publicznej?). (pyt. z firmy Orient Travel) 

Odp: Określenie „odległość nie większa niż 20 minut od Parc des Expositions de Paris-Nord 
Villepinte” odnosi się zarówno do transportu samochodem, taksówką, jak i komunikacją miejską.  

 


