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अटी/शत�  

१) 1ी साईबाबा इिं5लश मडेीयम - कुल िशड
 पोहचच ेसव< , CGST/ SGST सह सव< कर  समावशेक दर दयावते, हमाली, 
वाहतुक इतर खच< िदला जाणार नाही. 

२) सं- थानकडून कोण= याही ?कारची आगाऊ र) कम (अॅड] हॉZ स ) िदला जाणार नाही. 
३) फम<च ेलटेरहडेवरील िसलबंद पािकटातील इ.ंिम.- कुल िशड
 छपाई दरपDक असा - पe ट उf लखे असावा. 
४) िनिवदसेोबत सिव- तर मािहतीपDक पाठवाव,े सदरच ेछपाई मालाची मागणी एका टg g यात केली जाईल. 
५) रिववार व साव<जिनक सटुटीच ेिदवशी शाळलेा सटुटी असf यान ेमाल पाठव ूनय.े  
६) मागणी केलfे या मालाचचे दरपDक दयाव,े उिशरा आलले ेतसचे चकु`i या दरपDकाचा िवचार केला जाणार नाही.  
७) दरपDक ि-वकारण ेअथवा नाकारण ेयाबाबतचा अिधकार सं- थान ?शासनान ेराखनू ठवेला आह.े  
८) िशड
 सं- थान ह ेधम<दाय सं- था असf यान ेदरात जा- तीत जा- त सवलत दयावी. 
९) दरपDकासोबत CGST/ SGST मांक नमदु करावा, CGST/ SGST मांक लाग ूनसf यास त= सम ?ािधकरणाकडील 

नGदणी  मांक नमदु असलfे या लटेरहडेवरच दरपDक दEे यात याव.े 
१०) दरपDकासोबत परुवठादारान ेGST No. नमदू करावा.  
११) कोटशेन मागणीची अतंीम िदनांक २० /०३ /२०२२ साय ं०५.०० वा.   राहील. 

१२) छपाई संदभा<त काही वाद उदभवf यास तो राहाता अथवा कोपरगांव कोटा<च ेZ याय क9ते राहील.  
     

                                                                                              ( भा5 य1ी बानायत , भा.?.स.े ) 
                                                                मु1 य काय2कारी अिधकारी  

                                                                                       1ी साईबाबा सं- थान िवa व- त] यव- था, िशड
. 


