
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   
पो  ट-िशरडी-४२३ १०९., ता.राहाता, िज.अहमदनगर 

फोन नं.०२४२३-२५८५००, फॅ  स नं.०२४२३-२५८८७० 
website: - http://www.shrisaibabasansthan.org. 

 

कोटेशन सचुना 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी यांच े   " दनंैिदन िव तु मापन व िश ट रपोट रिज  टर छपाई ’’   करणेकामी 

दरप के मागिव  यात येत आह.े 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िवषय :- दनैंिदन िव तु मापन व िश ट रपोट रिज  टर छपाई करणेबाबत . . . .  
महोदय, 

ी साईबाबा सं  थानचे िव तु िवभागाकरीता दनैंिदन िव तु मापन रिज  टर व िश ट रपोट रिज  टर छपाई 
करणेकामी कोटेशन मागिव  यात यते आह.े तपिशल खालील माण.े 
अ. . तपिशल पाने / पेजेस मागणी दर(जीएसटीसह) र  कम

०१) 

दनंैिदन िव तु मापन रिज  टर,
कागदाचा कार :- लेजर पेपर, १२० जीएसएम, 
साईज :- १३’’ x ८’’ि ंट ग कार :- ऑपसेट, 
नंबर ग कार :- ०१ ते २०० पाठपोठनंबर

१०० पानी 
२०० पेजेस 

३० नग . . 

०२) 

िश ट रपोट रिज  टर, 
कागदाचा कार :- लेजर पेपर, १२० जीएसएम, 
साईज :- १३’’ x ८’’ ि ंट ग कार :- ऑपसेट, 
नंबर ग कार :- ०१ ते २०० पाठपोठनंबर

१०० पानी 
२०० पेजेस 

३० नग . . 

०३) एकुण :- .
०४) जीएसटी :-  .

 एकुण र  कम पये ( ०३ + ०४):- .
अ री र  कम पये :- 
अटी व शत  :- 
०१).  रिज  टर छपाईच ेदर ह ेGST सह दयावे. 
०२).  कोटेशन प ात मागणी केले  या रिज  टर छपाईचेच दर दणेते यावे. 
०३). रिज  टर छपाईचा कायादशे िद  यानंतर १५ िदवसात रिज  टर छपाई क न पाठवावे लागेल. 
०४). रिज  टर छपाई झालेनंतर सं  थानचे िव तु िवभाग, सब  टोअरम  ये पोहोच कर  याची जबाबदारी  वतः आपणावर 
राहील. 
०५). संपूण रिज  टर ा  त झा  यानंतर बीलाची र  कम १५ िदवसांत अदा कर  यात यईेल. 
०६). कोटेशन  वीकारणे अथवा नाकारणचेा ह  क सं  थानने राखनू ठेवला आह.े 
 

तरी वरील सव अटी शत स अनसु न आपले कोटेशन भर  याच ेकराव.े 
 

 आपली कोटेशन उपरो  त माण े  वतःचे फमच े लेटरहडेवर मोहोरबंद पाक टात, ’’िव तु िवभाग- दनंैिदन िव तु 
मापन रिज  टर व िश ट रपोट रिज  टर छपाई करीता कोटेशन ’’ असे पाक टावर  प  ट नमदू क न कोटेशन, मु  य कायकारी 
अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या नांवे िदनांक ०३-०४-२०२० पयत तातडीने पाठिव  याच ेकरावे. 
 यानंतर आले  या कोटेश  सचा िवचार केला जाणार नाही. 

 
 

    (अ ण ड गरे, भा. .से.) 
 मु  य कायकारी अिधकारी 

                           ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   


