เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตีย้ ม
THE BORDER CONSORTIUM

12/5 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-238-5027-8 แฟ็ กซ์ 02-266-5376
12/5 Convent Road, Bangrak, Bangkok 10500, Tel: 02-238-5027-8, Fax: 02-266-5376
E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
Date: _____________
To:

_______________________________________________ (Company)
_______________________________________________ (Address)
_______________________________________________

INVITATION TO TENDER
IODIZED SALT
TENDER SALT _2019-1
Iodized Salt for Delivery from December 2018 – February 2019
to 5 Refugee Camps in Thailand
The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites you, the “Seller’s”, firm offer for the supply of Iodized
Salt, in accordance with the following conditions:


Quality: The minimum quality of the salt to be delivered by the Seller is:
1. Salt must be fortified with iodine within the range of 30-40 milligrams iodine per 1 kilogram
(30-40 ppm). The salt must be a natural pure white and refined texture.
2. The salt must be fit for human consumption and be free from foreign matter and any chemical
contaminants, which are hazardous to health.
3. The salt must be free-flowing and without excess moisture – e.g. not clumping or wet.
4. The quality of salt must be comparable to the salt sample that the Seller submits with this
tender.



Quantity: Approximately quantity to be delivered by the Seller for each camp is specified in Table
below:
Table 1: Approximated Quantity for Each Camp
Refugee camp

Quantity (Kg)

Site 2

2,400

Mae La Oon

9,000

Mae Ra Ma Luang

10,200

Mae La

35,100

Umpiem

10,500

As TBC is awaiting Ministry of Interior approval for further expansion of the Food Card System Program in 2018-2019 for all remaining camps, it is possible that actual quantities required may be reduced and not according to contract amount. TBC reserves the right to adjust/change or cancel the remaining quantity due to possible changes in camp population.
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The Buyer reserves the right to award contracts for different camps to different suppliers, or in
some rare cases, to award partial contracts for one camp to different suppliers. The actual delivery
quantity may be different due to possible changes in camp population. Please see the attached
Delivery Schedule for details and conditions.


Sample: A sample of 2 bags of 1 Kg. salt must be supplied with the tender in clearly-labelled
plastic bags. The salt sample must contain the required level of iodine, be packed in a plastic bag
printed with the manufacturer’s brand name, as to be used if the Seller wins the contract; otherwise
the offer will not be considered valid.



Origin: The seller is prohibited from supplying iodized salt obtained or originating from sources in
Iran, North Korea, Cuba, Sudan, Libya or Syria.



Packing: to be packed as follow:  Inner: Salt must be packed in individual plastic bags of 1 Kilogram net (net weight
means the weight of salt only, excluding bag weight). The quality of plastic bags and the
seal must be strong enough to prevent moisture penetration, and breakage or leakage
during handling and transportation. According to the Thai Ministry of Public Health’s
regulations, each package must have a printed label specifying the name of the food, name
and address of manufacturer, manufacture date and/or expiry date, the net weight of salt,
and the instruction ‘must keep out of the sun and store in dry conditions’. The salt produced
by approved manufacturers should already have these details printed on the bags.




Outer: 50 individual bags must be packed in one polypropylene sack (total net weight =
50 kg of salt per sack), firmly sewn with double machine stitching. The packaging shall
remain the property of the Buyer.

Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai baht per kilogram net to the
destination. INCOTERMS 2000 are applicable for this tender and contract. The price offered must
be inclusive of all taxes, duties, and transportation costs. The attached TBC official Bidding
Form-Standard (Form 001) must be used when submitting bids.
Price Validity: The prices offered shall be fixed during the duration of the contract, or at least until
the completion of all deliveries, and are not subject to review. The quantity stated above and as
specified in the attached Delivery Schedule are closely-estimated quantities based on estimated
camp population. The actual delivery quantities may be different due to possible changes in the
population. Within the contract period, in case the Buyer has to order more or less, the price(s) offered must be maintained for any possible increase or decrease of up to 20% of the contracted
total quantity. The Buyer will not be responsible for any costs incurred by the Seller if the actual
quantities ordered are less than the estimated quantity.
** Remarks (Important): Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details,
conditions , and procedure of this tender.**

In addition, please do not trust any person pretending to be able to give you
information or to win the bids. Do not believe any offers that require a fee to be
paid up front. Do not provide personal or financial information to businesses you
don’t know or haven’t verified.
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THE BORDER CONSORTIUM
Delivery Schedule
กำหนดกำรส่งมอบสินค ้ำ
Tender SALT_2019-1
กำรประกวดรำคำเกลือ เลขที่ SALT_2019-1
For 5 Refugee camps in Thailand
สำหรับพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำว 5 แห่งในประเทศไทย
Commodity สินค้า

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

Delivery Period

To be delivered during 10-20th December 2018 to February 2019

กำหนดกำรส่งของ:

ใหจั้ ดส่งในช่วงวันที่ 10-20 เดือนธันวำคม 2561 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2562
or upon instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

หรือใหส่้ งตำมคำสัง่ ของสำนั กงำน TBC ภำคสนำมกรณีจำเป็ นใหมี้ กำรเปลีย
่ นแปลงกำรส่ง
Delivery Frequency

Once per camp per contract
ใหจั้ ดส่งหนึง่ ครัง้ ไปยั งแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวแต่ละแห่ง

ควำมถีใ่ นกำรจัดส่ง:
Quote Terms เงือ
่ นไขกำรเสนอรำคำ:

DDP (Delivered Duty Paid) รำคำสินค ้ำรวมภำษี อำกร และ ภำษี มูลค่ำเพิม
่ (ถ ้ำมี) และ
ค่ำขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คือ พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวทีร่ ะบุ

Quote Valid Until รำคำต ้องยืนได ้ถึงวันที:่

28-Feb-19
28 กุมภาพ ันธ์ 2562

for Refugee Camp

Arpproximate Distance

Unit of Measure

Delivery Month

Approx. Quantity

สำหรั บพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำว

ระยะทำงโดยประมำณ

หน่วยสินค ้ำ

เดือนทีส
่ ง่ ของ

้ โดยประมำณ
จำนวนสัง่ ซือ

Site 2

85 km south-west from Mae Hong Son

Kilograms

Dec-2018

ไซท์ 2

85 ก.ม. ไปทำงตต.เฉีย งใต จำกแม่
้
ฮ่องสอน

กิโลกรั ม

ธน
ั วาคม 2561

Mae La Oon

60 km south-west from Mae Sa Riang

Kilograms

Jan-2019

แม่ละอูน

60 ก.ม. ไปทำงตต.เฉีย งใต จำกแม่
้
สะเรีย ง

กิโลกรั ม

มกราคม 2562

Mae Ra Ma Luang

45 km south-west from Mae Sa Riang

Kilograms

Jan-2019

แม่ร ำมำหลวง

45 ก.ม. ไปทำงตต. เฉีย งใต จำกแม่
้
สะเรีย ง

กิโลกรั ม

มกราคม 2562

Mae La

60 km north from Mae Sot Town

Kilograms

Feb-2019

แม่หละ

60 ก.ม. ไปทำงเหนือ จำกตัวเมืองแม่สอด

กิโลกรั ม

กุมภาพ ันธ์ 2562

Umpiem

89 km south from Mae Sot Town

Kilograms

Feb-2019

อุ ้มเปี้ ย ม

89 ก.ม. ไปทำงใต จำกตั
้
วเมืองแม่สอด

กิโลกรั ม

กุมภาพ ันธ์ 2562

2,400

9,000

10,200

35,100

10,500

Remarks หมำยเหตุ:
The Monthly Delivery Quantity and the Total Units stated in the above table are best -estimated quantities based on estimated camp population during the consumption period. The
actual delivery quantities for each month may be different due to possible changes in the population. After the contract is awarded, the actual quantities to be delivered by the Seller are
subject to confirmation from the TBC Field Office(s) in the form of an official Purchase Order being faxed directly to the Seller on monthly basis . The price(s) offered must be maintained
for possible more or less in TBC ordering quantity of up to 20% of the contracted total quantity. The Buyer will not be responsible for any costs incurred by the Seller if the actual
quantities ordered are less than the estimated quantity.
จำนวนกำรส่งสินค ้ำในแต่ละเดือน และปริมำณรวมทัง้ หมด ตำมทีร่ ะบุในตำรำงข ้ำงบนนี้ เป็ นจำนวนทีป
่ ระมำณอย่ำงใกล ้เคีย งทีส
่ ด
ุ โดยคำนวนมำจำกกำรคำดหมำยจำนวนประชำกรในแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงสำหรั บช่วง
ระยะเวลำกำรบริโภค/กำรใช ้ทีร่ ะบุข ้ำงต ้นนี้ จำนวนทีจ่ ะต ้องจัดส่งจริงในแต่ละเดือนอำจจะแตกต่ำงไปจำกนีบ
้ ้ำง ขึน
้ อยู่กับกำรเปลีย
่ นแปลงขึน
้ ลงของจำนวนประชำกรในแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิง หลังจำกตัดสินผล
้ สินค ้ำออกโดยสำนั กงำนทีบซ
ี ำคสนำม ซึง่ จะเป็ นกำรยืนยั นเป็ นทำงกำรเกีย
้ สินค ้ำนีจ
ประกวดรำคำและออกสัญญำแล ้ว ผู ้ขำยจะได ้รั บใบสัง่ ซือ
ี ภ
่ วกับปริมำณสินค ้ำทีแ
่ น่นอนทีต
่ ้องจัดส่ง ใบสัง่ ซือ
้ ะส่งไปใหผู้ ้ขำย
้ ทีระบุ
่ั อ
้ ของทีบซ
ทำงโทรสำร (แฟ็ กซ์) เดือนละครัง้ รำคำทีผ
่ ู ้ขำยเสนอจะต ้องสำมำรถยืนรำคำเดิมได ในกรณี
้
ทจี่ ำนวนกำรสัง่ ซือ
ี เี พิมหรื
่
อลดไปจากจํานวนสงซื
่
ในสํญญาได้ถงึ 20 เปอรเซ็นต์จำกจำนวนที่
้ จะไม่รั บผิดชอบกับต ้นทุนของผู ้ขำยทีอ
้ จริงน ้อยกว่ำยอดจำนวนทีป
ออกสัญญำ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู ้ซือ
่ ำจเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทย
ี่ อดจำนวนสัง่ ซือ
่ ระมำณนี้
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

SALT_2019-1

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Thursday 25 October 2018

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้ำ

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

Outer: 50 inner bags (50 kg. sack)
Marking

Brand Label ___________________________________

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee camp

้ ทีพ
Site 2 Refugee Camp พืน
่ ักพิงชว่ ั คราวไซท์ 2

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

2,400

้
หน่วย รวมทัง้ สิน
รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

Price per Unit (Baht) DDP1
Total Cost (Baht) DDP

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Refugee camp
Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Kilograms

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Total Number of Units

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

Price per Unit (Baht) DDP1
Total Cost (Baht) DDP

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

Quote valid until

28-Feb-2019

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
้ เชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
รำยละเอียดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ให ้ดูท ี่ หนังสือเชือ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ หรือทำงอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยังสำนักงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนกำรค ้ำหรือหนังสือจดทะเบียนอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

SALT_2019-1

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Thursday 25 October 2018

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้ำ

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

Outer: 50 inner bags (50 kg. sack)
Marking

Brand Label ___________________________________

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee camp

Mae La Oon Refugee Camp, พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำว แม่ละอูน

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

9,000

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1

Mae Ra Ma Luang Refugee Camp, พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวแม่
รำมำหลวง

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

10,200

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Refugee camp

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

Price per Unit (Baht) DDP1
Total Cost (Baht) DDP

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

Quote valid until

28-Feb-2019

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and delivery
documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
้ เชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
รำยละเอียดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ให ้ดูท ี่ หนังสือเชือ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ หรือทำงอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยังสำนักงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนกำรค ้ำหรือหนังสือจดทะเบียนอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

SALT_2019-1

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Thursday 25 October 2018

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้ำ

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

Outer: 50 inner bags (50 kg. sack)
Marking

Brand Label ___________________________________

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee camp

Mae La Refugee Camp พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวแม่หละ

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

35,100

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1

Umpiem Refugee Camp พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวอุ ้มเปี้ ยม

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

10,500

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Refugee camp

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1
Quote valid until

28-Feb-2019

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
รำยละเอียดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ให ้ดูท ี่ หนังสือเชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ หรือทำงอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยังสำนักงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนกำรค ้ำหรือหนังสือจดทะเบียนอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้
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