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Kính gửi: Quý Công ty và Doanh nghiệp 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công 

ty, Doanh nghiệp; chúc Quý Công ty, Doanh nghiệp gặt hái được nhiều thành 

công trong các lĩnh vực kinh doanh. 

Để chuẩn bị cho công tác mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi 

cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo Cao 

Bằng trân trọng đề nghị Quý Công ty, Doanh nghiệp quan tâm cung cấp báo giá và 

thông số chi tiết thiết bị theo các danh mục gửi kèm và với một số lưu ý sau: 

1. Đơn giá được tính cho 01 đơn vị tính của mỗi mục thiết bị, tại thời điểm 

báo giá, đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, 

bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì, ... tại các trường và điểm trường (đối với cấp mầm 

non, tiểu học) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Thiết bị đề nghị báo giá thuộc danh mục dạy học tối thiểu, đồ dùng, đồ 

chơi được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thông số thiết bị tại báo giá của 

Quý Công ty, Doanh nghiệp phải bao gồm mã hàng hóa, xuất xứ và tối thiểu phải 

đáp ứng thông số theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn hiện hành. 

3. Tùy theo thiết bị có thể cung cấp, Quý Công ty, Doanh nghiệp có thể lựa 

chọn cung cấp báo giá cho tất cả, một, một số hoặc một phần của các danh mục 

đính kèm (Vui lòng không làm xáo trộn danh mục trong quá trình thực hiện).  

Báo giá thiết bị với các lưu ý nêu trên xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo 

Cao Bằng (Số 035, Phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng; Số điện thoại: 02063.852.787) hoặc gửi file về địa chỉ email: 

phongkhtc.socaobang@moet.edu.vn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng cam kết bảo mật báo giá theo đề nghị của 

quý Công ty, Doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty, Doanh nghiệp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công ty, Doanh nghiệp quan tâm; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Vũ Văn Dương 
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