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कोटेशन सचुना 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी यांचे ’’वाईड ग वायर ’’ परुिवणेकामी दरप के मागिव  यात येत आह.े 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िवषय :- वाईड ग वायर खरेदी करणेबाबत . . . .  

महोदय, 
    ी साईबाबा सं  थान करीता वाईड ग वायर खरेदी करणेकामी कोटेशन मागिव  यात येत आह.े तपिशल खालील माणे. 

अ. . तपिशल मागणी दर (जीएसटी) र  कम

०१) 
Winding Wire, Guage – No.25 
Make :- Sumeet, BIC, National    

१० िक. ॅ. .  . 

०२) 
Winding Wire, Guage – No.26 
Make :- Sumeet, BIC, National    

५ िक. ॅ. .  . 

०३) 
Winding Wire, Guage – No.27 
Make :- Sumeet, BIC, National    

१० िक. ॅ. .  . 

०४) 
Winding Wire, Guage – No.28 
Make :- Sumeet, BIC, National    

५ िक. ॅ. .  . 

०५) 
Winding Wire, Guage – No.29 
Make :- Sumeet, BIC, National    

५ िक. ॅ. .  . 

०६) एकुण :- . 
०७) जीएसटी :-  . 

 एकुण र  कम पये ( ०६ + ०७):- . 
अ री र  कम पये :- 

अटी व शत  :- 
०१).  मटे रअलचे दर ह ेGST सह दयावे 

०२).  कोटेशन प ात मागणी केले  या मटे रअलचेच दर देणेत यावे. 

०३). मटे रअल कायादशे िद  यानंतर तातडीने पाठवावे लागेल. 

०४). संपणू मटे रअल ा  त झा  यानंतर बीलाची र  कम १५ िदवसांत अदा कर  यात येईल. 

०५). कोणतेही अगर सव कोटेशन  वीकारणे अथवा नाकारणेचा ह  क सं  थानने राखनू ठेवला आह.े 

०६). सदरचे मटे रअल पोहोच कर  याची जबाबदारी  वतः आपणावर राहील. 

आपली कोटेशन उपरो  त माणे  वतःचे फमचे लेटरहडेवर मोहोरबंद पाक टात, ’’िव तु िवभाग- वाईड ग वायर करीता कोटेशन ’’ असे 

पाक टावर  प  ट नमदू क न कोटेशन, मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  वस  यव  था, िशड  या नांवे िदनांक २०-०९-

२०१९ पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीने पाठिव  यचे करावे.  यानंतर आले  या कोटेशन  चा िवचार केला जाणार नाही. 

                       

 
 (दी.म.मगुळीकर, भा. .से.) 
 मु  य कायकारी अिधकारी 

                               ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   
 

 


