
 
 

 

 

Pytania i odpowiedzi cz. I 

dot. zapytania ofertowego Nr 05/03/02.03.03.POIR/2019 z dn. 09.11.2019r.  dotyczącego 

organizacji misji gospodarczej PKB do USA w 2020r. w ramach realizacji Projektu: „SHOW 

YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”  o numerze 

POIR.02.03.03-20-0004/18  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. 

 

Pytanie 1. Przygotowujemy ofertę na organizację misji gospodarczej do USA - Las Vegas. Niestety 

od kilku przewoźników otrzymaliśmy informację, iż w podanych datach nie ma dostępnych biletów 

dla grupy tak aby lot obejmował tylko jedną przesiadkę (dostępny lot z 2 przesiadkami, mieszczący 

się w limicie 20h). Czy dopuszczają Państwo zmianę tego wymogu? 

Pytanie 2. W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego  w punkcie I. Usługa Transportu podpunkt 2. 

Zapewnienie przelotu na trasach,  wskazaliście Państwo kierunek, termin oraz szczegóły dotyczące 

połączeń lotniczych. Według Państwa założeń odnośnie lotu (lat z max. 1 przesiadką oraz czas 

podróży nie dłuższy niż 20 godzin) nie jest realny w terminie wylotu  (tj; 20.01.2020) spełnić 

Państwa wymaganie. Najkrótszy lot w tym dniu na danym połączeniu to 21godzin 18minut. 

Wcześniej był dostępny lot liniami LOT w tym dniu i czas trwania wynosił nieco ponad 18godzin, 

natomiast tego połączenia już nie ma. Bardzo bym prosił o poprawienie tego punktu w zapytaniu 

ofertowym w taki sposób by połączenia lotnicze mieściły się z wymogami  a jednoczenie były realne. 

Z uwagi na zaistniałą sytuację Zamawiający ponownie dokonał weryfikacji dostępnych połączeń 

lotniczych na wskazanej trasie i zgodnie z pozyskaną wiedzą jest dostępne na chwilę obecną jedno 

połączenie o wskazanych parametrach jednakże z uwagi na bardzo wysoki koszt pojedynczego biletu 

dopuszczamy przelot z max. 2 przesiadkami  przy czym czas podróży nie może przekroczyć 20 godz. 

Poza w/w Zamawiający dokonał modyfikacji treści ZO w cz. II pkt. 2 w zakresie liczby hoteli 

proponowanych przez Wykonawcę do wyboru Zamawiającego z 5 do 3 oraz z uwagi na liczebność 

grupy podjęto także decyzję o rezygnacji z opieki pilota podczas wyjazdu (cz. I pkt. 5) oraz dokonano 

modyfikacji zamówienia w zakresie transportu uczestników. 

Pytanie 3. Proszę o wyjaśnienie zapisu "Wykonawca zorganizuje jedną kolację biznesową dla 

wszystkich uczestników oraz gości biznesowych (każda kolacja to uczestnicy misji + 4 gości),  

a posiłek każdorazowo powinien składać się co najmniej z przystawek, zupy, dania głównego, deseru 

oraz napojów (woda, kawa/herbata, sok/cola)". Ile kolacji finalnie mamy zorganizować? 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania jednej kolacji biznesowe (uczestnicy misji + 4 

gości), zapis w SIWZ został uściślony. 

Zamawiający informuje, iż z uwagi na zakres zmian spowodował konieczność aktualizacji treści 

zapytania ofertowego oraz wydłużenia terminu składania ofert.  

 

 


