Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

WKT.272.13.2022

FORMULARZ CENOWY
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
- nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….…
- adres ………………………………………………………………………………………………
- nr telefonu, faksu ………………………………………………………………………………
- numer REGON ……………………………… numer NIP: …………………………………..
2. Przedstawiamy zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19

20

Rodzaj tablic

Samochodowe jednorzędowe
podwójne
Samochodowe jednorzędowe
pojedyncze
Samochodowe dwurzędowe
podwójne
Samochodowe dwurzędowe
pojedyncze
Motocyklowe i ciągnikowe
Motorowerowe
Samochodowe zabytkowe,
w tym zmniejszone
Motocyklowe zabytkowe
Jednorzędowe tymczasowe
Samochodowe indywidualne
Wtórniki tablic rejestracyjnych
Indywidualne motocyklowe
Dwurzędowe tymczasowe
Samochodowe dodatkowe do
oznaczenia bagażnika
Samochodowe jednorzędowe
zmniejszone
Samochodowe dla pojazdu
elektrycznego albo pojazdu
napędzanego wodorem
Dla motoroweru wyposażonego
w silnik elektryczny
Motocyklowe dla pojazdu
elektrycznego albo pojazdu
napędzanego wodorem
Samochodowe jednorzędowe
zmniejszone dla pojazdu
elektrycznego albo pojazdu
napędzanego wodorem
Motorowerowe zabytkowe
RAZEM

Ilość

Ce n a n e t t o 1
szt. lub kpl.

Ilość x
cen a
n etto

VAT
(stawka)

Cena brutto

1500 kpl.
180 szt.
40 kpl.
40 szt.
250 szt.
150 szt.
5 kpl.
5 szt.
10 kpl.
5 kpl.
150 szt.
2 szt.
10 szt.
50 szt.
20 kpl.
5 kpl.

8 szt.
5 szt.

5 kpl.

10 szt.

Wyliczoną wartość zamówienia z pozycji RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego.

......................................, dnia ......................... 2022
..................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

WKT.272.13.2022

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
- nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….…
- adres ………………………………………………………………………………………………
- nr telefonu, faksu ………………………………………………………………………………
- numer REGON ……………………………… numer NIP: …………………………………..

2.

Odpowiadając

na

zapytanie

ofertowe

nr…………………………..

w

sprawie

…………………………………………………………………………………………………................................................
..........................................................................................................

oferujemy

wykonanie

zamówienia zgodnie z wymogami zapytania w cenie:
……………………………………… zł (netto bez podatku VAT)
……………………………………… stawka VAT
……………………………………… zł kwota podatku VAT
………………………………………zł (cena brutto z podatkiem VAT)
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… złotych)

1. termin realizacji zamówienia: od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2. zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym z dnia
23 listopada 2022 roku, akceptujemy go i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, a także
zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania określonych w nim warunków;
3. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
4. zapoznaliśmy się z projektem umowy. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
się, do zawarcia umowy przy uwzględnieniu wymienionych postanowień w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
5. uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/Pani
……………………............................................,
tel.
…………………………...............;
fax:
......................................................., adres e-mail:.....................................................
6. zamówienie wykonamy samodzielnie / z udziałem podwykonawców*. Podwykonawca
wykona część zamówienia:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(wymienić jaka cześć zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy)

7. oferta nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są
w następujących dokumentach:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

………...............................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy/-ów)
*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego

WKT.272.13.2022

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

.............................................................................................................................................
........
.............................................................................................................................................
..........
(nazwa Wykonawcy, adres, tel.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania
ofertowego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych, oświadczam/my, że
spełniam/my warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................, dn. ............................

…………………………………………………………..
podpis i pieczęć upoważnionego/nych przedstawiciela/li
Wykonawcy

………………………………….
(pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 4
do zapytania ofertowego

WKT.272.13.2022

WYKAZ DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania
ofertowego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz odbiór i złomowanie wycofanych
z użytku tablic rejestracyjnych oświadczam(my), iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie) wykonaliśmy(łem) co najmniej dwie dostawy tablic rejestracyjnych w liczbie co
najmniej 5000 sztuk każda w zakresie jak niżej:

Nazwa odbiorcy, adres
L.p.

Przedmiot
zamówienia

Liczba tablic
rejestracyjnych z
danej dostawy
(umowy)

Termin
wykonania
zamówienia

Do niniejszego wykazu załączono dowody potwierdzające, że dostawy tablic rejestracyjnych,
w ilości co najmniej 5000 sztuk każda, wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw ciągłych - dowody, że dostawy są wykonywane należycie wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku,
gdy podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie wykonane zostały należycie
jest zamawiający, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, że dane dostawy
wykonane zostały należycie.

......................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

Załącznik Nr 5
do zapytania ofertowego

WKT.272.13.2022

Umowa Nr WKT…………………..

do zamówienia nieprzekraczającego kwoty 130.000,00 zł netto
na Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

zawarta w Kętrzynie, w dniu ...................... 2022 roku, pomiędzy:
Powiatem Kętrzyńskim z siedzibą w Kętrzynie (11-400) przy Placu Grunwaldzkim 1,
NIP: 742-18-42-131, REGON 510742451, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w
osobach:
1. Starosty Kętrzyńskiego – Michała Kochanowskiego,
2. Wicestarosty Powiatu Kętrzyńskiego – Andrzeja Lewandowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika – Bogusława Józefa Lichockiego
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………….. reprezentowaną przez:
1……………………………………………………………….………………...
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
§ 1.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w
formie zapytania ofertowego na kwotę nieprzekraczającą 130.000,00 zł netto Wykonawca
zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu i dostawie tablic
rejestracyjnych dla Zamawiającego oraz odbiór i złomowanie na własny koszt wycofanych z użytku
tablic rejestracyjnych zgodnie ze złożoną w postępowaniu ofertą spełniającą warunki określone w
zapytaniu ofertowym.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z własnych surowców i dostarczenia na własny koszt
tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w
Kętrzynie, parter budynku pomieszczenia do miejsca składowania tablic Wydziału Komunikacji i
Transportu, 11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki 1.
2. Tablice dostarczane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi określone przepisami prawa w
całym okresie obowiązywania umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że na dostarczane tablice rejestracyjne posiada aktualny certyfikat wydany
przez
Instytut
Transportu
Samochodowego
na
zgodność
ich
wykonania
z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic
rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z
2022 r., poz. 1847). Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania jakości zgodnie z posiadanym
certyfikatem. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania certyfikatu w przypadku

wystąpienia
takiego
obowiązku
lub
potrzeby
z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Dostawa tablic realizowana będzie partiami w ilościach i typach określonych każdorazowo przez
Zamawiającego w terminie 7 dni, a w przypadku wtórników tablic w ciągu 3 dni
od dnia złożenia pisemnego zamówienia. Zamówienie będzie określało zapotrzebowanie na
rodzaj i numerację tablic.
5. Do produkcji tablic rejestracyjnych użyte zostaną wyłącznie materiały odpowiadające warunkom
technicznym, określonym w przepisach – aktualnie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic
rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z
2022 r. poz. 1847).
6. Dostawy tablic muszą spełniać wymogi zawarte w przepisach – aktualnie
w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r.
w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków
legalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1885).
7. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca dostosuje dostawy do
zmienionych przepisów.
8. O przygotowaniu tablic do transportu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego najpóźniej na dzień
przed planowanym terminem dostawy.
9. Dostarczane tablice rejestracyjne będą opakowane w oznaczonych numerami kartonach. Koszt
opakowań wliczony jest w cenę tablic.
10. W przypadku stwierdzenia niezgodności w ilości lub asortymencie dostarczonego przedmiotu
zamówienia Zamawiający
poinformuje o tym
Wykonawcę
wskazując termin
i zakres dostawy uzupełniającej.
11. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar na okres 5 lat od dnia ich dostarczenia.
Gwarancją są objęte wszystkie uszkodzenia tablic rejestracyjnych pod warunkiem ich
prawidłowego użytkowania.
12. O brakach jakościowych w dostarczonej partii tablic rejestracyjnych Zamawiający będzie
informował Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia ich wykrycia lub zgłoszenia przez użytkownika. W
przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych tablicach rejestracyjnych
Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na wolne od wad lub uzupełnienia w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgłoszenia.
13. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku utraty uprawnień do wykonywania tablic rejestracyjnych
niezwłocznie o tym fakcie powiadomi Zamawiającego.
14. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do odbioru
i złomowania na własny koszt wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w wyniku
przerejestrowania pojazdu oraz przekazanych przez Zamawiającego.
15. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych
z Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki 1, nie rzadziej niż 4 razy w roku, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu i sposobu odebrania wycofanych z użytku tablic z Zamawiającym.
§ 3.
Czas realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
§ 4.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w następujących
szacunkowych ilościach:
a) Samochodowe jednorzędowe podwójne – 1500 kpl.;
b) Samochodowe jednorzędowe pojedyncze – 180 sztuk;
c) Samochodowe dwurzędowe podwójne – 40 kpl.;
d) Samochodowe dwurzędowe pojedyncze – 40 szt.;
e) Motocyklowe i ciągnikowe – 250 szt.;
f) Motorowerowe – 150 szt.;
g) Samochodowe zabytkowe, w tym zmniejszone – 5 kpl.;
h) Motocyklowe zabytkowe – 5 szt.;
i) Jednorzędowe tymczasowe – 10 kpl.;

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Samochodowe indywidualne – 5 kpl.;
Wtórniki tablic rejestracyjnych – 150 szt.;
Indywidualne motocyklowe – 2 szt.;
Dwurzędowe tymczasowe – 10 szt.;
Samochodowe dodatkowe do oznaczenia bagażnika – 50 szt.;
Samochodowe jednorzędowe zmniejszone – 20 kpl.;
Samochodowe dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego
wodorem – 5 kpl.;
q) Dla motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny – 8 szt.
r) Motocyklowe dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego
wodorem – 5 szt.;
s) Samochodowe jednorzędowe zmniejszone dla pojazdu elektrycznego
albo pojazdu napędzanego wodorem – 5 kpl;
t) Motorowerowe zabytkowe – 10 szt.
2. Ilość dostarczonych tablic będzie wynikała z faktycznego zapotrzebowania wynikającego
Ze składanych przez Zamawiającego zamówień cząstkowych w okresie realizacji umowy.
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji – polegające na zmniejszeniu ilości zamawianych
Tablic w zależności od potrzeb Zamawiającego.
§ 5.
1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na łączną kwotę brutto ……………………………. (kwota
netto ………………………. plus VAT …………………………………).
2. Przewidywana orientacyjna liczba tablic rejestracyjnych, które Zamawiający zamierza zamówić
wynosi ok. 4040 sztuk. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia ilości zamawianych tablic w okresie realizacji umowy do 25%. Zamówienie nie może
przekroczyć kwoty 130.000,00 zł netto. Zmniejszenie ilości nie wymaga zmian umowy oraz nie
może być podstawą do wysuwania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, w szczególności z
tytułu utraconych korzyści.
3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywają się za dostarczoną ilość tablic
rejestracyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
§ 6.
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
………………………………………………………………………, w ……………………………………………, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przy czym za datę zapłaty przyjmuje się datę
złożenia
przez
Zamawiającego
przelewu
w
banku
na
konto
Wykonawcy.
Wskazany rachunek należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej /* nie został dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. (Uwaga: niewłaściwe
wykreślić).
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest pisemny odbiór partii zamówienia zgodnej
ze złożonym zamówieniem podpisanym przez Zamawiającego lub osobę przez niego
upoważnioną.

3. Wartość faktury zostanie obliczona jako iloczyn cen jednostkowych oraz ilości i typów
dostarczonej partii tablic.
4. Faktura, o której mowa w ust. 1 zostanie wystawiona na zamawiającego w następujący sposób:
NABYWCA:
ODBIORCA:
Powiat Kętrzyński,
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie,
Pl. Grunwaldzki 1,
Pl. Grunwaldzki 1,
11-400 Kętrzyn
11-400 Kętrzyn
NIP: 742-18-42-131

1.

2.
3.

4.

§ 7.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCY ma prawo
naliczenia następujących kar umownych:
a) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
b) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie od
umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
c) 0,2% wynagrodzenia brutto za daną partię dostawy za każdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu tablic rejestracyjnych oraz w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
ZAMAWIAJĄCY może na zasadach ogólnych dochodzić od WYKONAWCY odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% ceny brutto zamówienia określonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 8 ust. 2
niniejszej umowy.
Strony ustalają, że kary umowne będą potrącane z faktur wystawianych przez Wykonawcę.
§ 8.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od
dowiedzenia się o następujących okolicznościach:
a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy;
b) zajęcia majątku Wykonawcy w toku egzekucji przeciw niemu prowadzonej;
c) naruszenia postanowień umownych mimo wezwania do zaniechania naruszeń;
d) gdy dostarczone tablice są złej jakości lub nie spełniają norm wymaganych przepisami prawa;
e) gdy Wykonawca utracił certyfikat lub uprawnienia do wyrobu i dostawy tablic;
f) gdy Wykonawca został wykreślony z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice
rejestracyjne.
2. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i winno zawierać uzasadnienie.
§ 9.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a)

cena jednostkowa brutto tablicy rejestracyjnej ulegnie zmianie jeżeli w wyniku zmiany
przepisów dotyczących podatku od towarów i usług zmieni się stawka podatku VAT.
b)
zmienią się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia. Strona inicjująca zmianę wskaże na piśmie zakres
zmian wynikający ze zmian przepisów prawa.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11.
Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
ZAMAWIAJĄCY a jeden WYKONAWCA.
§ 13
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych) (Dz. Urz.. UE L II 9 z 04.05.2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i
zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1
w Kętrzynie (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) ) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

