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          िवषयः- ी साईबाबा हॉि पटलमधील वॉड/ओ.टीसाठी नवीन पडदे खरेदी करणेकरीता कोटेशन  
                      मागिवणे बाबत...                  
सेवेशी सादर, 
                 ी साईबाबा  णालयातील वॉड/ओ.टीमधली िखड  या व पाट शनकरीता नवीन पडदे बसुन िमळ  याक रत 
आपलेकडून खालील माणे दरप क माणे नवीन पडेद िमळावे.  
अ.
नं . 

                            तपशील  एकुण नग   ित नग .    एकुण िकंमत 

१  िखड  यासापडदे(िसरीझनडेकोर कापड,िप.  हीसी.आयलेट रंग)               १२७   
२  पाट शनसाठपडदे(िसरीझनडेकोर कापड,िप.  हीसी.आयलेट रंग)               १६४   
  एकुण नग- २९१   
                                                          िनयम व अटी- 
१.  आपणास लागणारा माल िशड  येथे आप  या  वखचाने आणवे लागेल. 
२. आपणास पुरवठा आदेशात नमुद के  या माणेच  य ात मा  य क न घेतले  या नमु  या माणेच माल वापरावा लागणार आहे. 
३  कंपनी,पॅक ग,नमुना याम  य ेफरक आढळ  यास आपणास आप  या  वखचाने परत घेऊन तो मागणी माणे बदलुन दयावा 
४. दरप कात िदले  या आम  या मागणी माणे पुरवठा करणे आपणावर बंधनकारक राहील. मा  य दराम  ये कोण  याही 

कारणा  तव भाववाढ िदली जाणार नाही/मागता येणार नाही.आपण सािह  य पुरवठा करावयाचे नाकार  यास अथवा सािह  य 
पुरवठा न के  यास आप  यावर यो  य ती कायवाही केली जाईल  याबाबत सं  थानचा िनणय अं ितम राहील. 

५. पुरवठा आदेश िमळा  यापासुन २१ िदवसाचे आत आपणास सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल येथे सम  येऊन काम क न 
दयावे लागेल. 

६. उपरो  त नगा  यतीरी  त काही करावयाचे झालेस आपणास वरील मंजुर दरा माणेच क न दयावे लागेल. 
७.  सं  थानकडुन कोण  याही कारची आगाऊ र  कम िदली जाणार नाही. 
८.पुरवठा आदेशातील मा  य झाले  या दरांवर कोण  याही कारे दरवाढ िदली जाणार नाही. 
९.आपण पाठिवले  या िसलबंद दरप कावर ी साईबाबा हॉि पटलमधील नवीन पडदे खरेदी बाबत तसेच आपले कोटेशन  
िदनांक ०५/०२/२०१९ या तारखेपयत ी.साईबाबा हॉि पटल, िशड  येथे पोहोच झाले पािहजे. 
१०. जर या संदभात कोणताही वाद िनमाण झा  यास तो कोपरगाव/राहाता येथील  यायक ेतच राहील. 
  ी साईबाबांचे शुभािशवादासह.  

                          आपला  नेहां िकत, 
          

               ( ी.औटी) 
                                                                           शासक य अिधकारी 

ी.साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड .         


