िवषयः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे मालक या जिमन या तपिशलांचे माहीती फलक
जिमन चे दशनी भागात लावणे कामाचे कोटेशन मागणीप .
महोदय,

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड याचं े मालक या जिमन या तपिशलाचं े माहीती फलक जिमन चे दशनी
भागात खालील तपिशला माणे लावावयाचे आहेत. तरी सदर कामाचे आपण आपले दरप क ( कोटेशन) दे याचे करावे.

Sr.No.

Description

Quantity/Uni Rate
t

Providing Information board in rectangular shape of size 1.20 x0.90m made
out of 3mm aluminum composite panel sheet with UV printing including
1. M.S.angle frame of size 35mm x35mm x5mm & two m.s.angle iron post of size
22 Nos
65mm x 65mm x 6mm, 2.50m long with cross bracing of size 40x40x5mm duly
painted with flat oil paint with G.I. Fixtures etc.complete.
Providing & Fixing information board in rectangular shape of size 1.22m x
2. 0.90m made out of 2mm aluminum composite Panel sheet with G I Fixtures
20 Nos
including fixing on existing frame.
तरी उपरो त माणे कामाचे दराचं े िसलबंद कोटेशन / दरप क खालील अटी व शत स अिधन राहन वरीत दे याचे करावे,
ही िवनंती.
अटी व शत ः१. सदरचे दर हे GST करांसहीत व साईट पोहचसह दे याचे करावे.
२. कामाचे य मोजमापानसु ार बील अदा करणेत येईल.
३. बोडचा अिं तम मसदु ा व साईज इकडील कायालयाकडून तपासनू यानतं रच बोड तयार करावे.
४. सदरचे मागणीप ा त झालेपासनू १० िदवसा या आत आपले िसलबदं कोटेशन मा. मु य कायकारी अिधकारी, ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड याचं े नावे “सं थान मालक या जिमन या तपिशलांचे माहीती फलक
तयार करणे कामाचे कोटेशन ” असा उ लेख िसलबदं पािकटावर क न इकडील कोटेशन मागणी प ा या संदभासह
दे याचे करावे.

आपला नेहांक त,
. कायकारी अिभयंता,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड

