
 

 

  

  

 

  Kaniów, 19.03.2021 r.  

 

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania Ofertowego z dnia 19.03.2021 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 
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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. 

Pytanie 8: Nie widzę żadnego połączenia w siatce połączeń. Czy zamawiający dopuszcza 

możliwość złożenia oferty bez przelotu? 

Odp.: W ofercie muszą znaleźć się wszystkie punkty zamówienia. W razie braku siatki połączeń 

pomiędzy Warszawa – Nagoya prosimy o zawarcie w ofercie alternatywnego rozwiązania. 

Pytanie 9: Zgodnie z aktualnymi obostrzeniami cudzoziemcom, którzy przebywali w 

którymkolwiek z następujących 152 krajów / regionów w ciągu 14 dni przed lądowaniem w 

Japonii, odmawia się wjazdu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt (xiv) Ustawa o kontroli imigracji i 

uznawaniu uchodźców, chyba że zaistnieją wyjątkowe wyjątkowe okoliczności. W przypadku, jeśli 

istnieją takie okoliczności i osoby zostaną wpuszczone do kraju, to mimo to wszyscy pasażerowie 

przylatujący do Japonii poddawani są kwarantannie przez 14 dni. Zgodnie z opublikowaną 

informacją termin obowiązywania restrykcji będzie pokrywać się terminem Państwa pobytu.  

 

Proszę o informację czy w związku z powyższym Państwo planują zmienić specyfikację lotów w 

zakresie terminów wylotów i powrotów oraz dodać zakwaterowanie na czas odbycia 

obowiązkowej kwarantanny? 

 

Odp.: W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej w pytaniu nr.4 uczestnicy nie posiadają specjalnego 

pozwolenia na wjazd do Japonii. Zgodnie z informacją otrzymaną w konsulacie stan wyjątkowy w 

Japonii na chwilę obecną ogłoszony jest do 21.03. 

 


