ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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ित,
मे.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषयः- फोम कंपाऊंड कोटेशन मागणी
आपणास िवनंती कर यात येते क , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड करीता खालील माणे
सािह य/माल खरे दी करावयाचा आहे.
अ.नं.
मालाचे नाव
वणन
मागणी
१.
२० िलटर मम ये
१०००िल.
फोम कंपाऊंड ३ %
अटी/शत –
१. सदर सािह यांचे सं थानचे िशड फायर अॅ ड से टी िवभागात पोहचचे GST सह सव खच समावेशक ती
नग / ित िलटर दर दयावेत. हमाली , वाहतक
ु व इतर कुठलाही खच वतं आदा के ला जाणार नाही. डॅ ं
नसु ार दराचं ा तुलना मक िवचार कर यात येईल.
२. सं थानकडून कोण याही कारची आगाऊ र कम (अॅड हा स) िदली जाणार नाही.
३. फमचे लेटर हेडवरील िसलबंद पािकटातील दरप क िशड येथे वेळेवर पोहचणे आव यक आहे. दरप क
देतानं ा फायर िवभागासाठी फोम कंपाऊंड परु िवणेचे दरप क असा पािकटावर प ट उ लेख असावा.
४. मागणी के ले या सािह याचेच दरप क दयावे. उिशरा आले या , नमनु ा नसले या तसेच चक
ु या
दरप काचा िवचार के ला जाणार नाही.
५. दरप कसोबत GST मांक नमुद करावा . GST मांक लाग नस यास त सम ािधकरणकडील न दणी
माक
ं नमदु असले या लेटर हेडवरच दरप क दे यात यावे अथवा सदर यवसाय परवा याची त लेटर
हेडवरील दर प कासोबत सादर करावी.
६. सदर सािह याचा पणु परु वठा के लेनंतर बील दोन तीत सादर करावे.
७. दरप क ि वकारणे अथवा नाकारणे याबाबतचा अिधकार सं थानने राखनू ठे वला आहे. याची कारणे देणे
सं थानवर बंधनकारक नाही.
८. सदरचे यवहारात काही वाद झा यास राहाता / कोपरगाव यायालया या यायक ेत राहील.
९. िशड सं थान हे धमदाय सं था अस याने दरात जा तीत जा त सवलत देणसे िवनतं ी
१०. कोटेशन मागणीची अतं ीम िदनांक ३०/०३ /२०२१

