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कोटेशन सचुना 
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी यांच े’’ इले  ीकल कं ोल पनॅेलच े  पअेरपाट ’’ परुिवणकेामी दरप के मागिव  यात 
येत आह.े 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
िवषय :- इले  ीकल कं ोल पनॅेलच े  पअेरपाट खरेदी करणबेाबत . . . .  

महोदय, 
    ी साईबाबा सं  थान करीता इले  ीकल कं ोल पनॅेलच े  पअेरपाट खरेदी करणकेामी कोटेशन मागिव  यात येत 

आह.े तपिशल खालील माण.े 
अ. . तपिशल मागणी दर (जीएसटी) र  कम

०१) 
िडजीटल म  टी फं  शन मीटर,
[Amper / Voltage / PF]  कंपनी - िसमे  स,  
टाईप- SENTRON – PAC – 3100  

०१ नग .  . 

०२) 
अटॅो मॅ  यअुल कं ोल  वीच,
SRP 1920A / LM  16A : 250V/10A-440V~ 
KAYCEE    MFD – K /2010 

०१ नग .  . 

०३) एकुण :- .
०४) जीएसटी :-  .

 एकुण र  कम पये ( ०३ + ०४):- .
अ री र  कम पये :- 

अटी व शत  :- 
०१).  मटे रअलच ेदर ह ेGST सह दयाव े

०२).  कोटेशन प ात मागणी केले  या मटे रअलचचे दर दणेते याव.े 

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

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

०५). कोणतेही अगर सव कोटेशन  वीकारण ेअथवा नाकारणचेा ह  क सं  थानने राखनू ठेवला आह.े 

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

 आपली कोटेशन उपरो  त माण े  वतःचे फमचे लेटरहडेवर मोहोरबंद पाक टात, ’’िव तु िवभाग- इले  ीकल कं ोल 

पनॅेलचे  पअेरपाट करीता कोटेशन ’’ असे पाक टावर  प  ट नमदू क न कोटेशन, मु  य कायकारी अिधकारी,           ी साईबाबा 

सं  थान िव  वस  यव  था, िशड  या नांव े िदनांक १३-०९-२०१९ पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीने पाठिव  यचे 

कराव.े  यानंतर आले  या कोटेशन  चा िवचार केला जाणार नाही. 

                       
 

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

                            ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   
 


