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कोटेशन सचुना 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  क रता  इले ीकल मटेरीयल  खरेदी करणेकामी दरप क मागिव  यात येत आह.े 

 
  िवषयः- इले ीकल मटेरीयल खरेदी करणबेाबत  . . . .  
महोदय, 

ी साईबाबा सं थानकरीता इले ीकल मटेरीयल खरेदी करणकेामी कोटेशन मागिवणते येत आह.े मागिव यात येणा-या इले ीकल 

मटेरीयलचा तपिशल खालील माण.े 

अ. . मटे रयलचा तपशील मागणी  दर एकूण िकंमत

०१) १.५ sq.mm. वायर बंडल, कंपनी-िफनोले स, पॉिलकॅब (लाल-०३, काळा-०२, िहरवा-०२) ०७ नग   

०२) २.५ sq.mm. वायर बंडल, कंपनी-िफनोले स, पॉिलकॅब (लाल-०२, काळा ०२, िहरवा-०२)  ०६ नग  

०३) ४.० sq.mm. वायर बंडल, कंपनी-िफनोले स, पॉिलकॅब (लाल-०१, काळा ०१)  ०२ नग  

०४) २ व ेकि स ड मॉड्यलुर ि वचबोड  लटे, कंपनी-रोमा १२ नग  

०५) ६ वे कि स ड मॉड्यलुर ि वचबोड  लटे, कंपनी-रोमा ०२ नग  

०६) ८ व ेकि स ड मॉड्यलुर ि वचबोड  लटे, कंपनी-रोमा ०२ नग  

०७) १२ वे कि स ड मॉड्यलुर ि वचबोड  लटे, कंपनी-रोमा ०८ नग  

०८) २४ वॅट एल. ई. डी. पॅनल लाईट िफट ग ( वेअर टाईप, सफेद कलर), कंपनी-िस का २४ नग  

 एकूण र कम .:- 

 

अटी व शत ः- 

०१). मटेरीयलचे दर ह ेGST सहीत ावेत. 
०२). कोटेशन प ाम ये मागणी केले या मटेरीयलचचे दर दणेते याव.े 
०३). सदरच ेमटेरीयल कायादशे िद यानंतर तातडीने दे यात याव.े 
०४). आपल ेबील ा  झा यानंतर बीलाची र कम १५ िदवसात अदा कर यात येईल. 
०५). सदरच ेमटेरीयल पोहोच कर याची जबाबदारी वतः आपणावर राहील. 
०६). कोणतेही अगर सव कोटेशन ि वकारण ेअथवा नाकारणचेा ह क सं थानन ेराखनू ठेवलेला आह.े 
 

 उपरो माणे आपल ेकोटेशन मा. मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  या नावे वरीत वरील अटी व 
शत स अधीन राहन ी साईबाबा सं थानच ेelectrical.dept@sai.org.in या ई-मले आयडीवर िदनांक १२-०६-२०२१ पयत पाठिवणचे ेकराव.े 
यानंतर आले या कोटेशनचा िवचार केला जाणार नाही. 

 
 

 

      (का हराज बगाटे, भा. .स.े) 

     मु य कायकारी अिधकारी 

                                                                                                                           ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड    

 
 
 
 


