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 िवषय – कोटेशन मागणी……..  
      आपणास िवनतंी कर  यात येत ेक , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सचंिलत ी साईबाबा इिं लश मडेीयम  कुल, 
िशड   वािषक  नहेसमंलेन २०२३ करीता  खालील माण ेशै िणक व डा साही  य पारीतोिषक खरेदी करावयाच ेआह.े 

अ.नं. तपिशल मागणी नग 

१ ॉफ   १० इचं  १८० 
२ ॉफ   ८ इचं   १३५ 
३ ॉफ   ६ इचं  २७३ 
४ मडेल २.५ इचं हवेी मडेल ( गो  डन रंगाचे ि टेंड लेससह)  ३२० 
५ मडेल २.५ इचं हवेी मडेल (िसल  हररंगाचे ि ंटेड लेससह )  २२२ 
६  मडेल २.५ इचं हवेी मडेल ( ाऊन रंगाच ेि ंटेड लसेसह )  २२२ 

 
अटी/शत   

१) सव वाहतकु इ. सह ी साईबाबा इंि लश मेडीयम  कुल िशड  पोहचच ेसव , GSTसह सव कर समावेशक दर दयावेत, वेगळी 
हमाली, वाहतुक इतर खच िदला जाणार नाही. 

२) सं  थानकडून कोण  याही कारची आगाऊ र  कम (अॅड  हॉ  स ) िदली जाणार नाही. 
३) फमचे लटेरहडेवरील िसलबंद पािकटातील दरप क िशड  येथे वेळेवर पोहचणे आव  यक आह.े पािकटावर खरेदी करावया  या 

साही  याचा  प  ट उ  लेख असावा. 
४) िनिवदसेोबत सिव  तर मािहतीप क पाठवावे, सदरच ेमालाची मागणी एका ट  यात  केली जाईल कृपया याची न द  यावी. 
५) रिववार व सावजिनक सटुटीच ेिदवशी शाळेला सटुटी अस  यान ेमाल पाठव ूनय.े  
६) मागणी केले  या मालाचेच दरप क दयाव,े उिशरा आललेे तसेच चकु  या दरप काचा िवचार केला जाणार नाही. 
७) दरप क ि वकारणे अथवा नाकारण ेयाबाबतचा अिधकार सं  थानने राखनू ठेवला आहे.  याची कारण ेदेण ेसं  थानवर 

बंधनकारक राहाणार नाही. 
८) िशड  सं  थान ह ेधमदाय सं  था अस  याने दरात जा  तीत जा  त सवलत देणसे िवनंती. 
९) दरप कासोबत VAT/CST/GST मांक नमदु करावा. VAT/CST/GST  मांक लागू नस  यास त  सम 

ािधकरणाकडील न दणी मांक नमदु असले  या लेटरहडेवरच दरप क दे  यात याव.े 
१०) दरप कासोबत परुवठादारान ेPAN/TAN/TIN No. नमदू करावा.  
११) मालासदंभात काही वाद उदभव  यास तो राहाता अथवा कोपरगांव  याय क ते राहील  
१२) कोटेशन मागणीची अतंीम िदनांक  २९  /  १२  / २०२२  

                                                     
 
                                                                                                                 (राहल जाधव) 

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


