
 روز: 

  23/12/1400تاریخ: 

 

 بازاریابی و فروش واحد 

 بسمه تعالی 

 
 مشتریان   فرم پیشنهاد قیمت

 
 

 )سهامی خاص( شرکت فوالد کاوه اروند 
 

در بازار داخلی به شرح جدول ذیل اعالم میدارد . لذا    پودر اکسید ین شرکت آمادگی خود را جهت عرضه حتراما ً بدینوسیله ، اا

 خواهشمند است ، در صورت تمایل باالترین قیمت پیشنهادی خود را در ردیف مربوطه اعالم فرمائید : 

 

 مشخصات محصول قابل عرضه
 :    لیجدول ذ  یبه شرح حدود پودر اکسیدنوع محصول قابل عرضه : 

 * بارگیری به عهده خریدار می باشد              ینحوه پرداخت : نقد *    بعد از پرداخت وجه یفورزمان تحویل :    *(   EXW)کارخانه:   انباردرب *  : لیتحو ترم

 

 (تنوزن تقریبی ) طول )متر(  قطر عنوان
 یشنهادیپ  متیق

هر   هیپا

 ال یر/لوگرمیک

          یشنهادیپ  متیق

و عوارض(   اتی)با مال

 ال ی/ ر  لوگرمیهرک

 2،500 - - پودر اکسید 
  

  

   2،500   جمع کل 

 توجه مهم : 

.  گرددیفاکتور اعالم م شی مطابق پ  قیتوسط فروشنده وزن دق دیی دهنده و تا شنهادیو پس از ارسال فرم فوق توسط پ  باشدیم ینیتناژ اعالم شده تخم -1  

فروشنده و ارسال کاال ، حق   یاز سو شنهادیپ  شدن رفتهینموده و در صورت پذ شنهادیروز بازار اقدام به ارسال پ  متیق طیمحترم با علم به شرا داریخر -2

. دی نما  یرا از خود سلب و ساقط م تیفیو ک متیدر خصوص ق ی تیهرگونه ادعا و شکا  

بود . خواهد   24/12/1400مورخ  نبهسه ش مهلت ارسال پیشنهاد تا پایان ساعت اداری  روز  -3  

 معتبر خواهد بود .        24/12/1400مورخ  نبهش  سهاداری روز ساعت پایان دهنده تعهد آور بوده و تا   شنهادیپ  یفرم صرفاً برا نیا -4

 ارسال گردد.  Sales@aks.co.irبه پست الکترونیک: میبایست   صرفاًپیشنهادات  -5

 جاده مخصوص امام صادق)ع( ، سایت صنعتی منطقه آزاد اروند ، شرکت فوالد کاوه اروند ، واحد بازاریابی و فروش  -دفتر کارخانه : خرمشهر

   105    داخلی 061-53546460: تلفن تماس  6438167115کد پستی : 

  

 

 ------------------------- نام و نام خانوادگی/ شرکت                              تاریخ :                                                             

 مهر و امضای خریدار:                               

 

 

 

 

 


