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  فرم استعالم بهاء                             

  ....................................گاه فروش/شرکت 

  با سالم

از طریـق شـرکتها یـا فروشـگاههاي واجـد      به شـرح ذیـل    مورد نیاز خود لوازم التحریردر نظر دارد  مرکزاین 
بـا   و 31/3/99تـا تـاریخ    حـداکثر  را اضـا دارد حـداقل قیمـت پیشـنهادي خـود     شرایط خریداري نماید لذا تق

  .فرمائید اعالمتوجه به نکات ذیل 

  .می باشد فروشندهکلیه کسورات قانونی بر عهده  -1

  .در انتخاب و ارجاع سفارش هر یک از اقالم به صورت انتخابی مختار است مرکزاین  -2

جهت شرکت در استعالم می بایسـت کلیـه ضـمائم را مهـر و امضـا نمـوده و در صـورت عـدم تمایـل بـه            -3
  .ین مجتمع اعالم نمائیدبه ا باًمراتب را کت شرکت در استعالم

  .در تعیین برنده قیمت کل محاسبه می گردد -4

  واحد حراست -مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی –کاشان : آدرس ارسال پاسخ استعالم
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 مارك و مدل سنوع جن ردیف
تعداد و 

 مقدار
 قیمت فی ریال

مبلغ کل به 
 ریال

      بسته 500  کپی مکس اصل  A4کاغذ  1
 

      بسته 500  کپی مکس اصل  A5کاغذ  2
 

      بسته 10  کپی مکس اصل  A3کاغذ  3
 

       جلد A4 300برگ  100دفتر رحلی   4

       جلدA5 100برگ  100دفتر   5

       عدد 10  چراغ قوه قلمی   6

       عدد 100  قیچی اداري   7

       عدد 10  جاي کیس فلزي  8

       عدد 5000  خودکار آبی کیان   9

       عدد 120  الك غلط گیر قلمی  10

       عدد 100  ) طبق نمونه(رول کاغذ حرارتی نوبت دهی   11

       جفت 500  باطري قلمی مرغوب  12

       جفت500  باطري نیم قلمی مرغوب  13

       عدد 300  باطري متوسط مرغوب  14

       عدد 120  جوهر استامپ  15

       عدد 800  ماژیک معمولی سرگرد مرغوب  16

       عدد 600  ماژیک وایت برد سرگرد مرغوب  17

       بسته 200  واشینگ کره اي اصل پوشه گیره   18

       حلقه 3000  چسب کاغذي طبق نمونه   19

       حلقه 1800  چسب شیشه اي طبق نمونه   20

  : .......................... نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت
  : ...................................نام شرکت پیشنهاد دهنده قیمت

  مهر و امضا                               .......................................... تلفن تماس :.......................................................................آدرس 


