فرم درخواست شرکت درمزایده اقالم ضایعاتی موسسه فرهنگی موزه های بنیاد
مبلغ پیشنهادی

اینجانب

.......................................................................

با شماره ملی
با تلفن تماس

.......................................................

.....................................................

فرزند
ساکن

......................................

به شماره شناسنامه

.........................................................

صادره از

............................................

.............................................................................................................................. ........................................................................ ........................................

با آگاهی و قبول کلیه شرایط مزایده ،طی فیش بانکی به شماره

..................................................

مبلغ  00/000/000ریال به حساب شماره  011-4- 000101 - 0 :در وجه موسسهی فرهنگی موزههای بنیاد نزد
بانک سینا شعبه میرداماد واریز نموده و تعهد مینمایم در صورت برنده شدن در مزایده ظرف مدت 3روز
نسبت به ارائهی مدارک مورد نیاز اقدام نمایم در غیر این صورت انصراف از مزایده تلقی و سپرده اینجانب به
نفع موسسه ضبط گردد.
مبلغ پیشنهادی اینجانب بابت لوازم مستعمل اداری
(به عدد)

..................................................................

ریال (به حروف)

........... ........................................

 ..................................................ریال
ضمناً در صورت عدم موفقیت در مزایده مبلغ سپرده را به حـساب شماره
...............................................................

شعبه

................................................................

شهرستان

.................................................

..............................................................................

واریز فرمایید.

نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء

نزد بانک

فرم درخواست شرکت درمزایده اقالم ضایعاتی موسسه فرهنگی موزه های بنیاد
مبلغ پیشنهادی

اینجانب

.......................................................................

با شماره ملی
با تلفن تماس

.......................................................

.....................................................

فرزند
ساکن

......................................

به شماره شناسنامه

.........................................................

صادره از

............................................

............................................................................. ............................................................................................................................. ....................................

با آگاهی و قبول کلیه شرایط مزایده ،طی فیش بانکی به شماره

..................................................

مبلغ  33/000/000ریال به حساب شماره  011-4- 000101 - 0 :در وجه موسسهی فرهنگی موزههای بنیاد
نزد بانک سینا شعبه میرداماد واریز نموده و تعهد مینمایم در صورت برنده شدن در مزایده ظرف مدت 3روز
نسبت به ارائهی مدارک مورد نیاز اقدام نمایم در غیر این صورت انصراف از مزایده تلقی و سپرده اینجانب به
نفع موسسه ضبط گردد.
مبلغ پیشنهادی اینجانب بابت ضایعات فلزی
(به عدد)

..................................................................

ریال (به حروف)

........... ........................................

 ..................................................ریال
ضمناً در صورت عدم موفقیت در مزایده مبلغ سپرده را به حـساب شماره
...............................................................

شعبه

................................................................

شهرستان

.................................................

..............................................................................

واریز فرمایید.

نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء

نزد بانک

فرم درخواست شرکت درمزایده اقالم ضایعاتی موسسه فرهنگی موزه های بنیاد
مبلغ پیشنهادی

اینجانب

.......................................................................

با شماره ملی
با تلفن تماس

.......................................................

.....................................................

فرزند
ساکن

......................................

به شماره شناسنامه

.........................................................

صادره از

............................................

......................................................................................... ........................ .............................................................................................................................

با آگاهی و قبول کلیه شرایط مزایده ،طی فیش بانکی به شماره

..................................................

مبلغ  00/000/000ریال به حساب شماره  011-4- 000101 - 0 :در وجه موسسهی فرهنگی موزههای بنیاد نزد
بانک سینا شعبه میرداماد واریز نموده و تعهد مینمایم در صورت برنده شدن در مزایده ظرف مدت 3روز
نسبت به ارائهی مدارک مورد نیاز اقدام نمایم در غیر این صورت انصراف از مزایده تلقی و سپرده اینجانب به
نفع موسسه ضبط گردد.
مبلغ پیشنهادی اینجانب بابت ضایعات کابل
(به عدد)

..................................................................

ریال (به حروف)

........... ........................................

 ..................................................ریال
ضمناً در صورت عدم موفقیت در مزایده مبلغ سپرده را به حـساب شماره
...............................................................

شعبه

................................................................

شهرستان

.................................................

..............................................................................

واریز فرمایید.

نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء

نزد بانک

فرم درخواست شرکت درمزایده اقالم ضایعاتی موسسه فرهنگی موزه های بنیاد
مبلغ پیشنهادی

اینجانب

.......................................................................

با شماره ملی
با تلفن تماس

.......................................................

.....................................................

فرزند
ساکن

......................................

به شماره شناسنامه

.........................................................

صادره از

............................................

................................................................................................................. .............................................................................................................................

با آگاهی و قبول کلیه شرایط مزایده ،طی فیش بانکی به شماره

..................................................

مبلغ  00/000/000ریال به حساب شماره  011-4- 000101 - 0 :در وجه موسسهی فرهنگی موزههای بنیاد نزد
بانک سینا شعبه میرداماد واریز نموده و تعهد مینمایم در صورت برنده شدن در مزایده ظرف مدت 3روز
نسبت به ارائهی مدارک مورد نیاز اقدام نمایم در غیر این صورت انصراف از مزایده تلقی و سپرده اینجانب به
نفع موسسه ضبط گردد.
مبلغ پیشنهادی اینجانب بابت دو دستگاه چیلر
(به عدد)

..................................................................

ریال (به حروف)

........... ........................................

 ..................................................ریال
ضمناً در صورت عدم موفقیت در مزایده مبلغ سپرده را به حـساب شماره
...............................................................

شعبه

................................................ ................

شهرستان

.................................................

..............................................................................

واریز فرمایید.

نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء

نزد بانک

