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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, 27.09.2018 r. 

 
 

Pytania i Odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn. 20.09.2018 r. 
  
Pytanie 1: w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 20.09 br. dotyczącym organizacji wyjazdu 
na misję do Toronto/Kanada dla uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego, 
poprosiłabym o doprecyzowanie czy informacja o wylocie z 3 polskich lotnisk (Katowice, 
Warszawa, Wrocław) oznacza, że: 
- każde z tych lotnisk jest akceptowalne, jeśli dla któregoś uda się znaleźć najkorzystniejszą ofertę 
czy 
- pasażerowie będą lecieć ze wszystkich lotnisk w różnym rozkładzie osobowym? (pyt. z firmy 
Orient Travel Sp. z o.o.) 
 
Odp: Pasażerowie będą lecieć z wszystkich lotnisk w różnym rozkładzie osobowym. 

 

Pytanie 2: W przypadku jeśli pasażer wyleci z Polski do Kanady w dniu 14.10 to ląduje w 
Kanadzie tego samego dnia a nie dnia następnego w związku z tym zakwaterowanie powinno 
nastąpić 14.10, a nie 15.10 jak Państwo o tym piszą. W przypadku jeśli lądowanie w Polsce ma 
nastąpić 19.10 wylot z Kanady powinien być dnia 18.10, a nie 19.10  jak Państwo na to wskazują. 
W przypadku jeśli wylot z Kanady będzie dnia 19.10 lądowanie w Polsce nastąpi 20.10. Proszę o 
określenie dokładnie w jakim terminie na nastąpić wyjazd do Kanady. )? (pyt. z firmy Top – 
Podróże Sp. z o.o.) 

Odp: Odwołując się do treści Zapytania Ofertowego z dn. 20.09.2018 r. przylot do 
Toronto/Kanada powinien mieć miejsce w dniu 15.10.2018 r. w okolicach godziny 12:00 czasu 
lokalnego, wobec powyższego pierwszą doba hotelowa powinna rozpocząć się w dniu 15.10.2018 r.  
Natomiast lot powrotny powinien być tak zorganizowany, aby uczestnicy byli w Polsce nie później 
niż 19.10.2018 r. w godzinach wieczornych, należy dopasować najoptymalniej godziny lotów, by 
uczestnicy mogli efektywnie wykorzystać czas podczas misji wyjazdowej. 

 

 


