
                                                          Kèm theo công số 330/TB-TTKC 

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC, YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU 

 

TT Tên hàng hóa 
Số 

lượng 
Đặc tính kỹ thuật 

Thời gian 

bảo hành 

1 
Bộ bàn ghế tiếp khách 

của Phó Giám đốc 
01 

- Kính thước:  

+ Bàn: dài 1,1 m x 

rộng 0,55 m x cao 

0,9m 

+ Ghế: dài 2,2 m x 

rộng 0,75 m x cao 0,9 

m 

- Ván gỗ: dày 1,5 cm 

đến 2 cm 

01 năm 

2 
Bộ bàn ghế ngồi làm việc 

của viên chức 
12 

- Kính thước: dài 1,2 

m x rộng 0,6 m x cao 

0,77 m 

- Ván gỗ: dày 1,5 cm 

đến 2 cm 

01 năm 

3 
Bộ bàn ghế họp tại hội 

trường 
01 

- Kính thước: dài 4,5 

m x rộng 1,2 m x cao 

0,77 m 

- Ván gỗ: dày 1,5 cm 

đến 2 cm 

01 năm 

4 Tủ đựng tài liệu 07 

- Kính thước: cao 1,8 

m x rộng 0,4 m x 

ngang 1,2 m 

- Ván gỗ: dày 1,5 cm 

đến 2 cm 

01 năm 

Nhà thầu nếu trúng thầu phải cung cấp hàng hóa theo yêu cầu nội dung 

nêu tại bảng trên  trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu. 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

- Tên Công ty/ tổ chức:……………………………………………………. 

- Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

- Điện thoại:………………………………………………………………... 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến công Bình Thuận 

 

Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá của Trung tâm Khuyến công Bình 

Thuận, chúng tôi cam kết đảm bảo các yêu cầu và gửi báo giá chào hàng theo 

yêu cầu của Trung tâm Khuyến công như sau: 

 

TT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Xuất xứ, ký 

hiệu, nhãn 

mác, thông 

số kỹ thuật 

sản phẩm 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1       

2       

3       

4       

Tổng cộng báo giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận 

chuyển bàn giao lắp đặt tại Trung tâm Khuyến công Bình Thuận và 

các chi phí liên quan đến gói thầu 

 

 Báo giá này có hiệu lực trong thời gian … ngày, kể từ ngày … (ghi thời 

điểm đóng thầu) 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

………ngày …. tháng …. năm 2020 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

  

 


