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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, 09.11.2018 r. 

 
Pytania i Odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn. 02.11.2018 r. 

  
Pytanie 1: W nawiązania do wymogów dotyczących lotów, wariant dla 4 osób podróżujących z 
Krakowa/Katowic do Tokio - z analizy lotów wynika, że nie jest dostępny lot na trasie z Krakowa 
lub Katowic o standardzie economy premium z zachowaniem parametru łącznej liczby przesiadek 
oraz nie dłuższego niż 18 godzin czasu podróży. Są natomiast dostępne warianty o standardzie 
Business class, które jednak są kilkukrotnie droższe niż wariant economy, co znacząco wpłynie 
na cenę oferty. Czy w związku z zastaną sytuacją należy brać pod uwagę lot o standardzie nie 
niższym niż economy Premium, czy też w obliczu braku tego standardu, celem nie podnoszenia 
znacząco kosztów realizacji wyjazdu, może zostać wybrany wariant economy, w szczególności na 
krótkich lotach. (pyt. z firmy Wschodni Klaster Budowlany) 

Odp: W dniu 08.11.2018 r. na stronie www.aerosilesia.eu, jak również w bazie konkurencyjności 
została opublikowana informacja dotycząca zmiany parametrów do których odnosi się skierowane 
pytanie. Polecamy zapoznać się z opublikowanymi zmianami. 

 

Pytanie 2: W nawiązaniu do lotów, pragniemy zaznaczyć, że organizując zgodnie ze specyfikacją 
wylot w planowanym dniu 26 listopada, uczestnicy wyjazdu będą na miejscu w godzinach 
popołudniowych lub wieczornych 27 listopada, analogicznie w przypadku osób lecących 27 
listopada, na miejscu będą dopiero popołudniu lub wieczorem 28 listopada, co wynika z długości 
podróży, zmiany czasu (+ 8 godzin) oraz niezbędnych procedur lotniskowych – bagażowych oraz 
wymaganych formalności paszportowych. Mając na uwadze termin realizacji Japan 
International Aerospace Exhibition uczestnicy podróżujący w dniach 27-28 listopada, przy 
wyborze optymalnego lotu, mogą nie być w stanie uczestniczyć w wydarzeniu targowym podczas 
pierwszego dnia trwania (także uwzględniając transfer lotnisko-hotel, nawet krótki pobyt w 
hotelu, a następnie udanie się do miejsca wydarzenia targowego). W związku z tym prosimy o 
potwierdzenie, iż jako wykonawca powinniśmy zachować opisane plany wylotów. (pyt. z firmy 
Wschodni Klaster Budowlany) 

Odp: Należy zachować wskazane plany wylotów. 

Pytanie 3: W zapytaniu przy biletach lotniczych Państwo życzą sobie klasy przelotu 
„Premium Economy”, chciałbym poinformować, że już na dzień dzisiejszy w niektórych 
datach podanych przez Państwa nie ma już wolnych miejsc w tej klasie. Co w takim 
przypadku? Czy dopuścicie Państwo połączenie klasą ekonomiczną? czy też klasą biznes, 
która jest już o wiele droższa? (pyt. z firmy BT BIAL-TUR Sp. z o.o.) 
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 Odp: W dniu 08.11.2018 r. na stronie www.aerosilesia.eu, jak również w bazie 
konkurencyjności została opublikowana informacja dotycząca zmiany parametrów do których 
odnosi się skierowane pytanie. Polecamy zapoznać się z opublikowanymi zmianami. 
 

Pytanie 4: Czy jest dopuszczalne aby poszczególne grupy osób (różniące się terminem pobytu) 
leciały innymi liniami lotniczymi? (pyt. z firmy BT BIAL-TUR Sp. z o.o.) 

Odp: Grupy lecące w różnych terminach mogą lecieć innymi liniami lotniczymi. 
 
 


