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िवषय- ी साईबाबा  णालयातील जु  या गादया व सोफे दु  त करणेकरीता कोटेशन मागिवणे तसेच 

कोटेशन मागणीप  सं  थानचे वेबसाईटवर िस  द करणेबाबत. 

महोदय, 
         ी साईबाबा  णालयातील गादया व सोफे द ु  त करावयाचे अस  याने  याकरीता तुम  याकडील खालील माणे मटेरीयल 
वाप न  याचे दरप क दयावयाचे आह े  याचा तपशील  खालील माणे आहे. 
 अ) -१ नग  सोफा दु  त करणेकरीता लागणारे  मटे रयल खालील माणेः 

अ.नं . तपशील ती नग सोफा/गादया 
दु  तीकरीता लागणारे 

मटेरीयल 

अंदाजे दर                  
./पै. 

एकुण दर                  
./पै. 

१ रे  झीन ५ मी.   
२ सो  यशुन अधा िलटर   
३ पीन बॉ  स ५ बॉ  स   
४ मांजरपाठ कापड २ मीटर   
५ लेबर १ नग मजुरी   
                 एकुण .  
     

एकुण २ नग सोफा दु  तीकरीता  लागणारा खच अपे ीत 
ब) -१ नग गादी दु  त करणेकरीता लागणारे  मटे रयल खालील माणेः- 
अं नं .         तपशील ती नगास लागणारे 

मटे रयल 
अंदाजे  दर .प ै एकुण  . प ै

१   रे  झीन  ४ मीटर   
२   फोम  ३x६ चे सीट   
३    बो  टी   अधा िलटर   
४   लेबर मजुरी    
               एकुण  .  
एकुण २१ नग गादया दु  तीकरीता  लागणारा खच अपे ीत 



िनयम व अटी 
 

१.  आपणास दु  तीसाठी लागणारा माल िशड  येथे आप  या  वखचाने आणवे लागेल. 
२. आपणास पु रवठा आदेशात नमुद के  या माणेच रे  झीन  य ात मा  य क न घेतले  या नमु  या माणेच माल  वापरावा लागणार 

आह.े 
३. कंपनी,पॅक ग,नमुना याम  ये फरक आढळ  यास आपणास आप  या  वखचाने परत घेऊन तो मागणी माणे बदलुन दयावा लागेल. 
४. पु रवठा आदेश िमळा  यापासुन १५ िदवसाचे आत आपणास सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल येथे सम  येऊन काम क न दयावे 

लागेल. 
५. उपरो  त नगा  यतीरी  त काही सोफे द ु  त करावायाचे झालेस आपणास वरील मंजु र दरा माणेच द ु  त क न दयावे लागेल. 
६.  सं  थानकडुन कोण  याही कारची आगाऊ र  कम िदली जाणार नाही. 
७.  पु रवठा आदेशातील मा  य झाले  या दरांवर कोण  याही कारे दरवाढ िदली जाणार नाही. 
८. आपण पाठिवले  या िसलबंद दरप कावर “साईबाबा हॉि पटलमधील सोफे द ु  तीबाबत”  तसेच आपले कोटेशन 
     िदनांक  २७/०९/२०१८ या तारखेपयत ी साईबाबा हॉि पटल,िशड  येथे पोहोच झाले पािहजे. 
९. जर या संदभात कोणताही वाद िनमाण झा  यास तो कोपरगाव/राहाता येथील  यायक ेतच राहील. 
 

  ी साईबाबांचे शुभािशवादासह. 
 

                                                                                                       आपला  नेहां िकत,   
  

 

 

                                                                                       शासक य अिधकारी 
                                                                                                   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
िदनांक १३/०८/२०१८  या मंजुर िटपणी अ  वये. 

 


