िनिवदाधारकाने सादर करावयाचे ित ाप ाचा नमुना
ित,
िज हािधकारी तथा
िज हा िनवडणुक अिधकारी बुलडाणा
मी या ारे िज हािधकारी काय लय बुलडाणा(सामा य़ िनवडणूक िवभाग) यांनी बुलडाणा
िज हयातील मतदार यादी व िनवडणुक िवषयक ईतर छपाई या कामाकरीता आमंि त केले या
ऑनलाईन िनिवदा

ीयेमधे तांि क/ यापारी िलफा यात माझी िनिवदा सादर करीत आहे.

िनवीदेतील सव अटी व शत मला मा य असुन यास मी बांधील आहे.
मी या ारे ित ा करतो की, मी सादर केलेली िनिवदा मंजुर झा यास िनवीदेतील कामकाज मी
िविहत मुदतीत यो य रीतीने पार पाडे न व या कामकाजासाठी आव यक साही य/मनु यबळ
उपल ध क न देईन. तसेच मी िनवीदे ारे जे शासकीय काम दे यात येईल याबाबत पुणत:
गु ततेची हमी घेत आहे..मा.िज हािधकारी बुलडाणा यांचे लेखी सुचनेनुसार काम करणे
बंधनकारक राहील. तसेच वीकृत केले या िनवीदेचा अंितम दर हा मा.िज हािधकारी बुलडाणा
यां या मा यतेस अिधन राहु न व यांनी मंजुर केलेला दर मला मा य राहील.
मला हयाबाबत पुण क पना आहे की, माझया कामकाजात कोण याही कारची कसुर / िदरं गाई
झा यास िज हािधकारी िन ीत करतील अशा दंडास मी पा राहीन.

िनिवदा धारकाची वा री
1. िनिवदा यांकडु न दाखल कर यात आ या या सं था / उदयोगाचे नाव व प ा :------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. िनिवदा धारकाचे संपुण नाव व प ा :- --------------------------दुर वनी

मांक :-

मोबाईल

मांक :-

सा ीदार :1. ---------------------------------------------------रा.-------------------( वा री)
2. -------------------------------------------------- रा.--------------------( वा री)

िनिवदाधारकाने सादर करावयाचे वयं घोषणाप नमुना
मी -------------------------------------------------- रा. ----------------------------- वय --------स य ित ेवर िलहु न दे तो की, िज हािधकारी काय लय बु लडाणा(सामा य़ िनवडणूक िवभाग) यांनी
बुलडाणा िज हयातील मतदार यादी व िनवडणुक िवषयक ईतर छपाई या कामाकरीता ई-िनिवदा
सुचना सन 2017 किरता ---------------------------------------------------- या फमने िनिवदा सादर
केलेली असु न सदर िनवीदेकरीत मी www.mahatenders.gov.in या ऑनलाईन णालीम ये अपलोड
केलेले सव कागदप े / मािहती खरी असु न सदर कागदप े व मािहती खोटी आढळ यास भा.द.िव कलम
199, 200 अ वये मी िश ेस पा राहील.
िठकाण:िदनांक :
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/2017

वघोषणाप करणाराची सही व नाव
सा ीदाराची सही :- ----------------------------------------------------नाव :- ------------------------------------------------------------------प ा :- ------------------------------------------------------------------

