
  

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, 02.01.2019 r. 

 

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn.19.12.2019r. 

 
Pytanie 1: W opisie przedmiotu Zamówienia jest  : 

Zapewnienie przelotów tam i z powrotem na trasach: 

• Warszawa/Polska – Seattle/Stany Zjednoczone- 7 osób - wylot z Polski w dniu 01.02.2020r. w 

godzinach popołudniowych, wylot z Seattle w dniu 07.02.2020r. w godzinach popołudniowych 

Oferent zapewni bilety lotnicze, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 16 godz. w 

jedną stronę z dopuszczalną 1 przesiadką. 

Informujemy, że w dniu 1 lutego nie ma wylotów w godzinach popołudniowych z Warszawy do Seattle 

tylko w godzinach porannych, natomiast wylot z Seattle w godzinach popołudniowych możliwy jest 

ok godz 13.00. 

Czy Zamawiający dopuszcza aby przeloty odbywały się w godzinach porannych na wylot , a na 

powrót wylot ok godz 13.00? 

 (pyt. Cristal Travelnet) 

 

Odp: Dopuszczamy poranny przelot oraz wylot 07.02.2020 koło godziny 13:00. 

 

Pytanie 2: Zamawiający wskazał daty przelotu 1.02 -7.02.2020, a daty noclegów 02.02 -7.02.2020. 

Jeżeli uczestnicy wylecą z Warszawy 1.02 to z uwagi na zmianę strefy czasowej do Seattle również 

przylecą w dniu 01.02. 

Czy należy zwiększyć ilość noclegów o 1 , czy przesunąć termin wylotu z Warszawy na 2.02.2020 (pyt. 

Cristal Travelnet) 

 

Odp: W nawiązaniu do poprzedniego pytania, należy zwiększyć ilość noclegu o 1. 

 

Pytanie 3: Zamawiający OPZ wskazał "Zapewnienie udziału w PNAA Conference oraz w 

wydarzeniach towarzyszących organizowanych w ramach konferencji" 

Czy wydarzenia towarzyszące : Awards Baquet Dinner Ticket oraz Pre-Conference Boeing Tour 

należy również ująć w kalkulacji , czy tylko koszt rejestracji obejmujący wejście na targi ,wszystkie 

sesje, śniadanie i lunch oraz spotkania B2B? (pyt. Cristal Travelnet) 

 

Odp: Tylko koszt rejestracji obejmujący wejście na targi, wszystkie sesje , śniadanie, lunch i spotkania 

B2B. 

 


