Ref no.___________________

Dated__________

By Registered/Speed-post/By hand

M/S………………………………………………..
………………………………………………………
…………………………………………………….

ਿਵਸ਼ਾ:-ਆਈ.ਕੇ .ਗੁ ਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀਆ ਮੁਹਾਇਆ ਕਰਵਾਉਣ
ਸਬੰਧੀ।

ਆਈ.ਕੇ.ਗੁ ਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਿਵਖੇ ਨਵੰਬਰ-2022 ਦੀਆ ਪੀਿਖਆਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੂਰੁ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇ ਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਪਫੋਰਮੇ ਿਵਚਆਪਣੀਆ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰ
ਅਤੇ ਹਸ਼ਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਿਮਤੀ 30.11.2022(svyr 11vjy q`k)ਤੱਕ ਸੀਲ ਬੰਦ ਿਲਫਾਫੇ ਉਪਰ
“Quotation for supply of vehicle/taxi to IKGPTU Jalandhar” ਿਲਖ ਕੇ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ
ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੀਿਖਆਵਾ,4thਫਲੌ ਰ G-7ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਪਸ ਜਲੰ ਧਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਈਵੇ
ਿਵਖੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪੋਸਟ/ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੱਸਤੀ ਭੇਜਣਾ ਯਾਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਫਰਮ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਅਿਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਫਰਮ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਥੀ
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ Exemption certificate CA ਤੋ Attested ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

Assistant Registrar
I.K. Gujral Punjab Technical University,

DELCARATION CUM UNDERTAKING
FOR PERSONS UNREGISTERED UNDER
GST

Date: -

I/We

(name of Person) do hereby declare that I/we am/are

not liable to obtain registration as normal tax-payer or as a casual/nonresident taxable person in accordance with section 22 or 24(ii)/(v)respectively
of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. Further I/we also declare
that whenever I/we become liable to get registered under GST, I/we would
obtain registration and inform you/us accordingly and thereafter issue all the
invoicesas per relevant provisions of the GST law.

Signature
Name

:-

Designation

:-

Name of the Company / Firm: -

I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY
Quotation for Hiring of Taxis
Location IKGPTU Kapurthala
Description

Rates in Rs. Inclusive all taxes etc.
Scorpio / Innova/
Xylo/Ertiga/Marazzo
or equivalent

Tata 407 or
equivalent

Mahindra Bolero
Pick up or
equivalent

(a) Full day (12 Hrs) running
up to 80 km (Per Day)
(b) Rate per K.M. beyond 80
KM
(c) Night Charges (after 12:00
PM Midnight)
(d) Next Day Daily (after 24
hrsfrom the start of
journey,period should be at
least 3 hrs.)

(Signature with Stamp)
Dated: ………….
Place: ……………

