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فرم خود اظهاري

وزهفیرناور فروش ش....... موضوع.....شماره ...مزایده بدینوسیله  گواهی می شود کلیه اسناد و مدارك 
دیریتیمصاحب / صاحبان امضاي مجاز این شرکت و مطابق آخرین تغییرات دلیل اینجانب / (توسط 

........... .............شرکت ممهور به مهراثر انگشت/(تصویر به پیوست) امضاء و)منتشره در روزنامه رسمی
به گردیده است و شرکت کشتیرانی والفجر حق دارد در صورت عدم رعایت موضوع یاد شده فوق

اقدامبه نفع خودسپردهمربوطه یا ضبط مبلغ تشخیص خود نسبت به کارسازي ضمانت نامه بانکی 
د.هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب می نمایشرکت حق نماید و اینجانب / این 

اشخاص حقیقیاشخاص حقوقی

نام و نام خانوادگی 
..........................................

سمت طبق اساسنامه
..........................................

نام و نام خانوادگی 
..........................................

سمت طبق اساسنامه
..........................................

نام و نام خانوادگی:

......................................

امضاء و اثر انگشت:

........................................

:تاریخ
............................................

محل درج نمونه امضاء 
صاحب امضاء مجاز:

..........................................

محل درج نمونه امضاء 
صاحب امضاء مجاز:

..........................................

تاریخ :
مهر شرکت:

(طبق آخرین دلیل مدیریتی):نام صاحبان امضاء مجاز 
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:تعهد نامه

ررات قماز مفاد و .. .................................اره ملیبه شم....... ......................فرزند....... ......................اینجانب 
شرکت ........................:، مورخ»................................«روزنامۀ .............ارةشمدر مزایده آگهیشرکت

لمعامله انمایم ممنوع باشم. و بدینوسیله تأیید میو ملزم به رعایت آنها میهکشتیرانی والفجر آگاه گردید
ات ع به اثبباشم و چنانچه خالف این موضونمیممنوعیت منع مداخلۀ کارکنان دولت نبوده و مشمول 

ص خود شرکت کشتیرانی والفجر حق دارد در صورت عدم رعایت موضوع یاد شده فوق به تشخیبرسد 
ینجانب ید و انمااقدامبه نفع خودسپردهمربوطه یا ضبط مبلغ نسبت به کارسازي ضمانت نامه بانکی

ی نماید.حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب م

نام و نام خانوادگی:......................................

......................................امضاء و اثر انگشت:..

.................:.............................................تاریخ
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فیروزهفرم پیشنهاد قیمت شناور 
فیروزهشناور:نام 

بري کاتاماران  مسافرنوع شناور: 
متر34,90طول:

متر9,3عرض:
متر3: عمق

1993سال ساخت: 
ژاپنمحل ساخت: 
بندر بوشهر شناور:محل استقرار

نفر 235(تعداد مسافر ) ظرفیت :
MT79,6:وزن شناور
مینیومو: آلجنس بدنه

د درص2عادل(مریال.................................:سپرده شرکت در مزایدهمقدار 
ي)پیشنهادقیمت 

.....................................نام شخص حقیقی و حقوقی پیشنهاد دهنده:
مبلغ پیشنهادي با لحاظ ارزش افزوده:

.........................................................................................مبلغ به ریال : 
....................................مبلغ به حروف : ..................................................

نام و نام خانوادگی      
امضاء

محل مهر براي اشخاص حقوقی و اثر انگشت براي اشخاص حقیقی


