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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
म.ुपो.िशड . ता. राहाता िज. अहमदनगर िपन कोड नं. ४२३१०९ 

दरू  वनी .(०२४२३) २५८९१६, २५८९१७ , २५८५००, फॅ  स नं. २५८७७० 
 

कोटेशन / दरप क मागणी सुचना 
            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

सं  थानच े ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल,िशड  कडील रको कंपनी  झेरॉ  स मिशनची  खालील माण े
दु  ती  करावयाची  असनू  याकरीता अिधकृत िव े ता / सि हस दणेा-यांकडून  सव करांसिहत कोटेशन  / बंद दरप क 
मागिव  यात येत आह.े 
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कोटेशन / दरप क ि वकारणचेी अिंतम मदुत िद. २८ / ०७  /२०१८  सायं ०५.०० वा. पयत 

   (कोणतेही कोटेशन / दरप क ि वकारणचेा अथवा नाकारणचेा ह  क सं  थानने राखनू ठेवला आह)े 

 
 

मु  य कायकारी अिधकारी 
    ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

  



झेरॉ  स मशीन खरेद  २०१५-१६ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
म.ुपो.िशड . ता. राहाता िज. अहमदनगर िपन कोड नं. ४२३१०९ 

दरू  वनी .(०२४२३) २५८९१६, २५८९१७  फॅ  स नं. २५८७७० 
 

ती, 
मे.   --------------------------------------------- 

          --------------------------------------------- 
          --------------------------------------------- 
 

                              िवषय – कोटेशन मागणी......  
  
आपणास िवनंती कर  यात येते क , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सचंिलत ी साईबाबा इिं लश  मेडीयम  कुल, 
िशड  िवभागकडील झेरॉ  स मशीनची खालील माण े दु  ती करावयाची आह.े   
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अटी/शत   

१) रको कंपनीचे अिधकृत सि हस दणेारे  अस  याचे माण  असण ेआव  यक आह.े  
२) दु  तीसाठी लागणारे सव  सामान , वाहतुक इ. सह ी साईबाबा इिं लश मेडीयम  कुल िशड  पोहचचे सव , GST सह 

सव कर समावेशक दर दयावते, वगेळी हमाली, वाहतुक इतर खच िदला जाणार नाही. 
३) याकामी  लागणारे सव सािह  य आपणास आणावे लागले , सं  थानकडून कोण  याही कारची आगाऊ र  कम 

(अॅड  हॉ  स ) िदला  जाणार नाही. 
४) फमचे लेटरहडेवरील िसलबदं पािकटातील दरप क िशड  यथे े िदले  या तारखपेयत वळेेवर पोहचण ेआव  यक आह.े 

सदरच ेपािकटावर  इ. िम.  कुल िवभाग झेरॉ  स दु  ती खचाबाबतचे कोटेशन असा   प  ट उ  लेख कर  यात यावा.  
५) िनिवदेसोबत अिधकृत सि हस दणेारे  असले बाबतचे  सिव  तर मािहतीप क पाठवाव,े सदरची दु  ती ही एकाच वेळी  

क न घे  यात येईल  कृपया याची न द  यावी.  
६) रिववार व सावजिनक सटुटीचे िदवशी शाळेला सटुटी अस  याने  दु  तीसाठी ितिनधी पाठव ूनय े.   
७) उपरो  त नमदू  केले माण ेमिशनची दु  तीबाबतचे  दरप क दयाव,े उिशरा आलेल ेतसचे चकु  या दरप काचा िवचार 

केला जाणार नाही. 
८) दरप क ि वकारण ेअथवा नाकारण ेयाबाबतचा अिधकार सं  थानन ेराखनू ठेवला आह.े  याची कारण ेदणेे सं  थानवर 

बंधनकारक राहाणार नाही. 
९) िशड  सं  थान ह ेधमदाय सं  था अस  याने दरात जा  तीत जा  त सवलत देणसे िवनतंी. 
१०) दरप कासोबत GST मांक नमदु करावा. GST  मांक लाग ूनस  यास त  सम ािधकरणाकडील न दणी मांक नमदु 

असले  या लेटरहडेवरच दरप क दे  यात यावे. 
११) दरप कासोबत परुवठादाराने PAN/TAN/TIN No. नमदू करावा.   
१२)  याबाबत  काही वाद उदभव  यास तो राहाता अथवा कोपरगांव  याय क ेत राहील.   
१३) कोटेशन मागणीची अतंीम मदुत िद. २८ / ०७  /२०१८  साय ं०५.०० वा. पयत                                                       

.              
                                                              मु  य  कायकारी अिधकारी  

                                                                                ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
 


