
 

 

  

  

 

  Kaniów, 16.03.2021 r.  

 

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania Ofertowego z dnia 16.03.2021 r. 

 

Pytanie 1: W zapytaniu widnieje informacja o rezerwacji 15 pokoi dla 21 osób - pokoje powinny 

być w typie twin ( z dwoma osobnymi łóżkami) czy mogą być także w typie double (jedno łóżko 

podwójne)? (pytanie od Orient Travel Sp. z o. o.)  

Odp.: Wszystkie pokoje powinny być w typie double.  

Pytanie 2: „Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją zwrotu" - Czy zamawiający dopuszcza opcję 

biletu bez opcji zwrotu? (pytanie od Orient Travel Sp. z o. o.) 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zakupu biletu bez opcji zwrotu. 

Pytanie 3: Ze względu na obecną sytuację związana z pandemią Covid-19 siatka lotów jest 

ograniczona, czy w związku z tym zamawiający dopuszcza przylot na miejsce dzień wcześniej 

lub później oraz powrót dzień później lub wcześniej? (pytanie od Orient Travel Sp. z o. o.) 

Odp.: Tak, jednak ilość dni na miejscu musi być zachowana i uczestnicy muszą być na miejscu w 

dniach odbywania się targów tj.07-09.04.2021r. 

Pytania 4: Z moich informacji wynika, że Japonia w tym momencie jest zamknięta i jedynie 

rezydenci maja możliwość wjazdu.  Chciałabym dowiedzieć się, czy uczestnicy mają specjalne 

pozwolenie na wjazd? (pytanie od Orient Travel Sp. z o. o.) 

Odp.: Nie, uczestnicy nie posiadają specjalnego pozwolenia na wjazd. Zgodnie z informacją 

otrzymaną w konsulacie w Japonii stan wyjątkowy w Japonii na chwilę obecną ogłoszony jest do 

21.03.  

Pytanie 5: Czy w przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego przetarg odbędzie się? (pytanie od 

Orient Travel Sp. z o. o.) 

Odp.: Przetarg odbędzie się, ale w takim przypadku zgodnie z punktem X podpunkt 6. Zapytania 

Ofertowego zamawiający ma prawo do unieważnienia przetargu. 

Pytanie 6: Zgodnie z naszą wiedzą nie ma połączeń lotniczych tych samych linii, spełniających 

wymogi zapytania. Możemy w związku z tym zaproponować dwa dużo korzystniejsze 

rozwiązania. Pierwszym z nich jest oferta powrotu z Japonii dzień później niż w umowie, zatem 

  STOWARZYSZENIE Śląski Klaster Lotniczy 
  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 



 

 2 

dnia 16 kwietnia. Drugą możliwością jest powrót zgodnie z umową, natomiast lot 6 kwietnia 

trwający 24 godziny i 30 minut. (pytanie od GMSynegy sp. z o.o. sp. komandytowa)  

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 3, Zamawiający wyraża zgodę na powrót z Japonii dzień 

później niż w umowie. 

Pytanie 7: Do kiedy zamawiający przyjmuje możliwość zwrotu biletu lotniczego? (pytanie od 

Orient Travel Sp. z o. o.) 

Odp.: Zamawiający przyjmuje możliwość zwrotu biletu lotniczego do jednego dnia przed datą wylotu. 

 

 

 


