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कोटेशन सचुना 
 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड .कॉडर्लेस बेल व पॉवर स  लाय ा  सफॉमर्र खरेदी करणकेामी कोटेशन 
मागिव  यात येत आह.े 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  िवषय :-- कॉडर्लेस बेल व पॉवर स  लाय ा  सफॉमर्र खरेदी करणबेाबत...   
 

      ी साईबाबा सं  थान क रता कॉडर्लेस बेल व पॉवर स  लाय ा  सफॉमर्र खरेदी करणकेरीता कोटेशन मागिवणते 
येत आह.ेतपिशल खालील माणे. 

अ.नं. मटे रयलचे नाव नग दर (जी.एस.टी) एकुण िकंमत
०१) कॉडर्लेस बेल वईुथ रमोट ( रमोट बेल)

कंपनी- Sony, lisha, Bajaj. 
 टाईप - ISI हवेी, वॅट – 6A/10W 

२५ नग 
 

  

०२) पॉवर स  लाय ा  सफॉमर्र
कंपनी –Maxicom, Anchor, Bajaj. 
 मॉडेल – M192F 
Out put – 12V =10A. 
In Put -100 – 240V AC 50Hz. 

१५ नग   

०३) पॉवर स  लाय ा  सफॉमर्र
कंपनी – Maxicom, Anchor ,Bajaj. 
मॉडेल – M192F,  
Out put – 12V = 20A. 
In Put -100 – 240V AC 50Hz. 

१२ नग   

 एकुण र  कम-  
अटी व शत  :-  
०१). कॉडर्लेस बेल व पॉवर स  लाय ा  सफॉमर्र खरेदी करणचेे दर ह ेGST सह दयावे. 
०२).  कोटेशन प ात मागणी केले  या मटे रयलचेच दर दणेते यावे. 
०३).  कायार्दशे िद  यानंतर १५ िदवसात कॉडर्लेस बेल व पॉवर स  लाय ा  सफॉमर्र परुिव  यात यावे.  
०४).  संपणुर् कॉडर्लेस बेल व पॉवर स  लाय ा  सफॉमर्र परुिव  यानंतर बीलाची र  कम १५ िदवसांत अदा कर  यात येईल. 
०५).  कोणतेही अगर सवर् कोटेशन ि वकारण ेअथवा नाकार  याचा ह  क सं थानने राखनु ठेवला आह.े  

                                   ०६).   सदरचे मटे रयल पोहोच कर  याची जबाबदारी आपणावर राहील. 
 

    आपले कोटेशन उपरो  त माण े  वत: चे फमर्चे लेटरहडेवर मोहोरबंद पाक टात, “कॉडर्लेस बेल व पॉवर 
स  लाय ा  सफॉमर्र करीता कोटेशन” असे पाक टावर  प  ट नमदु क न कोटेशन, मु  य कायर्कारी अिधकारी, ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या नावे  िदनांक १०-०२-२०२१ पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीने 
पाठिव  याचे करावे.  यानंतर आले  या कोटेशनचा िवचार केला जाणार नाही. 

 
 
 

          (का  हराज बगाटे, भा. .से.) 
             मु  य कायर्कारी अिधकारी 

       ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड                            
              

           
   


