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ित,
मे.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषयः- फोम कंपाऊंड कोटे शन मागणी
आपणास िवनंती कर0यात येते क6,8ी साईबाबा सं;थान िव=व;त>यव;था, िशड करीता खालीलAमाणे
सािहBय/माल खरे दी करावयाचा आहे.
अ.न.ं
मालाचे नाव
वण(न
मागणी
१.
२० िलटर Fममये
१०००िल.
फोम कंपाऊंड ३ %
अटी/शत –
१. सदर सािहBयाचं े स;ं थानचे िशड फायर अॅ0ड से2टी िवभागात पोहचचे GST सह सवJ खचJ समावेशक Aती
नग / Aित िलटर दर दयावेत. हमाली , वाहतक
ु व इतर कुठलाही खचJ ;वतंM आदा के ला जाणार नाही. Nॅडं
नसु ार दरांचा तल
ु नाBमक िवचार कर0यात येईल.
२. स;ं थानकडून कोणBयाही Aकारची आगाऊ र(कम (अॅड>हाPस) िदली जाणार नाही.
३. फमJचे लेटर हेडवरील िसलबंद पािकटातील दरपMक िशड येथे वेळेवर पोहचणे आव=यक आहे. दरपMक
देतांना फायर िवभागासाठी फोम कंपाऊंड परु िवणेचे दरपMक असा पािकटावर ;पRट उTलेख असावा.
४. मागणी के लेTया सािहBयाचेच दरपMक दयावे. उिशरा आलेTया , नमनु ा नसलेTया तसेच चक
ु 6Uया
दरपMकाचा िवचार के ला जाणार नाही.
५. दरपMकसोबत GST मांक नमुद करावा . GST मांक लाग नसTयास तBसम Aािधकरणकडील नWदणी
माक
ं नमदु असलेTया लेटर हेडवरच दरपMक दे0यात यावे अथवा सदर >यवसाय परवाPयाची Aत लेटर
हेडवरील दर पMकासोबत सादर करावी.
६. सदर सािहBयाचा पणु J परु वठा के लेनंतर बील दोन Aतीत सादर करावे.
७. दरपMक ि;वकारणे अथवा नाकारणे याबाबतचा अिधकार स;ं थानने राखनू ठे वला आहे. Bयाची कारणे देणे
सं;थानवर बधं नकारक नाही.
८. सदरचे >यवहारात काही वाद झाTयास राहाता / कोपरगाव PयायालयाUया PयायकZेत राहील.
९. िशड स;ं थान हे धमJदाय स;ं था असTयाने दरात जा;तीत जा;त सवलत देणसे िवनतं ी
१०. कोटेशन मागणीची अतं ीम िदनांक / /२०२१

( का,ह.राज बगाटे ,भा..से )
मु4य काय(कारी अिधकारी
ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड

