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Nomor:030/RFQ/REDD+.RBP.GCF/PROC/XI/2022 
 

Tanggal: 22 November 2022 
 
 
 
 
 
 

untuk 
 
 
 
 
 
 

Pengadaan Jasa Lainnya 
BIMBINGAN TEKNIS PEMANFAATAN DRONE UNTUK 

MONITORING & EVAUASI LAHAN (PELATIHAN DAN SERTIFIKASI 
PILOT DRONE) 

 
 
 
 
 

 
 
 

PROCUREMENT UNIT 
 
 

GCF Indonesia REDD+ RBP 
 
 

Tahun Anggaran 2022 
 



 

 

Dengan ini Procurement Unit BPDLH meminta penawaran harga Jasa lainnya pekerjaan Bimbingan 

Teknis Pemanfaatan Drone untuk Monitoring & Evauasi Lahan (Pelatihan dan Sertifikasi Pilot 

Drone), dengan rincian pada dokumen RFQ ini. 

 

Dokumen Lelang ini Instruksi Kepada Peserta Lelang Dalam mempersiapkan penawaran, dimohon 

untuk mengikuti Instruksi kepada Peserta Lelang. Pemasukan penawaran harus diserahkan dengan 

menyertakan: 

 1 (satu) Sampul terdiri dari : Dokumen Teknis 

• Perincian Penawaran Harga; 

• Pengalaman Perusahaan; 

• Metode pelaksanaan; 

• Jadwal Kerja;  

• Legalitas Perusahaan; 

 

 

Pemasukan dokumen penawaran (RFQ) paling lambat pada tanggal 30 November 2022 pukul 

15.00 WIB. Penawaran yang diserahkan setelah batas waktu tidak akan kami evaluasi. 

 

 
Ketua Procurement Unit 
REDD+ RBP GCF 
 

 
 
 

Nama: MULKAN  

Tanggal: 22 November 2022 



 

 

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG 
 

Ketentuan 
Umum 

Peserta Lelang harus mengikuti setiap persyaratan RFQ ini, termasuk seluruh perubahan 
tertulis oleh BPDLH. 
 
Seluruh Penawaran akan dianggap sebagai tawaran oleh Peserta Lelang dan bukan 
merupakan atau berarti BPDLH menerima Penawaran. BPDLH tidak berkewajiban untuk 
memberi kontrak kepada setiap Peserta Lelang. 

Pertanyaan  
dokumen RFQ  

Apabila ada pertanyaan dapat mengirim pertanyaan melalui email kami 
gcf.procurement@bpdlh.id paling lambat tanggal 24 November 2022  

Tenggat 
Waktu 
Pengiriman 
Penawaran 

Paling lambat 30 November 2022, pukul 15.00 WIB 

Pengiriman 
Penawaran 

Penawaran disampaikan langsung atau dikirimkan ke Procurement Unit GCF RBP REDD+ 
dengan alamat:  Wisma Antara Lt.14 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 
Pusat 

Pembukaan 
Dokumen 
Penawaran 

Tanggal 30 November 2022, pukul 15.10 WIB 
Ruang Rapat BPDLH 
Wisma Antara Lt.14 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta Pusat 

Biaya 

Persiapan 

Lelang 

BPDLH tidak menanggung biaya yang dikeluarkan oleh Peserta Lelang selama 
penyusunan penawarannya. 

Kode Etik 
Penyedia 
Barang dan 
Jasa 

BPDLH tidak menoleransi tindakan terlarang seperti penipuan, korupsi, kolusi, tindakan 
tidak etis, dan tidak professional. Seluruh Peserta Lelang disyaratkan untuk memiliki 
standar kode etik yang tinggi saat proses pengadaan. 
 

Gratifikasi Peserta Lelang dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada staf BPDLH, 
termasuk undangan rekreasi perjalanan, acara olahraga atau budaya, taman bermain, dan 
undangan makan Bersama, atau sejenisnya. Dalam menjalankan kebijakan ini, BPDLH: (a) 
Menolak penawaran Peserta Lelang yang terbukti melakukan gratifikasi; (b) Menyatakan 
Peserta Lelang tidak dapat mengikuti lelang yang diadakan oleh BPDLH baik permanen 
atau dalam waktu yang ditentukan oleh BPDLH. 

Konflik 
Kepentingan 

BPDLH mengharuskan setiap Peserta Lelang untuk menghindari dan mencegah konflik 
kepentingan. Peserta Lelang yang ditemukan memiliki konflik kepantingan akan 
didiskualifikasi. 
 
Peserta Lelang wajib menyatakan dalam Penawarannya jika pemiliknya, karyawannya, 
direkturnya, pemegang sahamnya, atau personil lainnya yang berkaitan dengan 
perusahaannya merupakan keluarga dari salah satu staf Pengadaan BPDLH atau staf 
Pemerintahan yang menjadi Mitra BPDLH dalam RFQ ini. 
 
Peserta Lelang yang dimiliki sepenuhnya atau sebagiannya oleh Pemerintah akan dievaluasi 
lebih jauh dan ditinjau faktor-faktor seperti terdaftar, beroperasi dan dikelola sebagai entitas 
bisnis yang independent, cakupan kepemilikan Pemerintah, penerimaan subsidi dari 
Pemerintah, akses terhadap informasi terkait RFQ ini, dibandingkan Peserta Lelang lainnya. 
Kondisi yang dapat membuat keuntungan yang tidak semestinya terhadap Peserta Lelang 
lainnya dapat menyebabkan ditolaknya Penawaran. 

Kondisi 

Khusus 

Kontrak 

 Pada saat terjadinya keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga 

keadaan kahar berakhir dengan ketentuan 

 lainnya 



 

 

Kelayakan 
Peserta Lelang 

Perusahaan yang akan berhubungan dengan BPDLH bukan merupakan perusahaan yang 

ditangguhkan, dilarang atau tidak memenuhi syarat oleh Kementerian/Lembaga 

Pemerintah Republik Indonesia. Peserta Lelang wajib menyatakan kepada BPDLH jika 

mereka sedang mendapatkan sanksi atau penangguhan sementara oleh 

Kementerian/Lembaga terkait. Tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat menyebabkan 

pembatalan kontrak yang diterbitkan kepada Peserta Lelang oleh BPDLH. 

Peserta Lelang bertanggung jawab terhadap karyawannya, anggota kerja samanya, sub-

kontraktornya, dan/atau penyedia jasa lainnya untuk memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan oleh BPDLH. 

Peserta Lelang wajib memiliki kedudukan legal untuk mendapatkan kontrak dengan 

BPDLH. 

Harga 
Perkiraan 
Sendiri (HPS) 

Sebesar Rp. 58.275.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu 
rupiah) termasuk pajak yang berlaku 

Mata Uang 
Penawaran 

Penawaran harus dinyatakan dalam Rupiah Indonesia. 

Hanya Satu 
Penawaran 

Peserta Lelang (termasuk perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan kerja sama) 

hanya boleh mengirimkan satu Penawaran. 

Penawaran yang dikirimkan dua (2) atau lebih Peserta Lelang akan ditolak jika ditemukan 

salah satu dari hal berikut: 

(a) Anda memiliki sekurang-kurangnya satu mitra, direktur atau pemegang saham yang 

sama; atau (b) Salah satu dari Peserta Lelang menerima subsidi langsung atau tidak 

langsung dari Peserta lainnya; atau (c) Anda memiliki perwakilan resmi yang sama untuk 

RFQ ini; atau (d) Anda memiliki hubungan dengan Peserta lainnya, secara langsung 

ataupun melalui pihak ketiga yang sama, sehingga anda memiliki informasi atau 

mempengaruhi Peserta lainnya terhadap proses RFQ ini; atau (e) Anda menjadi Peserta 

Lelang sekaligus menjadi sub-kontraktor Peserta Lelang lainnya atau menjadi sub-

kontraktor terhadap setiap Peserta Lelang; atau (f) Satu atau beberapa personil menjadi 

bagian pada beberapa Peserta Lelang. 

Dokumen 
yang Harus 
Diserahkan 

Dalam mempersiapkan penawaran Anda, dimohon untuk mengikuti Instruksi 

kepada Peserta Lelang. Harap diperhatikan bahwa penawaran harus diserahkan 

dengan menggunakan 1 (satu) sampul terdiri dari: 

• Perincian Penawaran Harga 

• Pengalaman Perusahaan 

• Metode Pelaksanaan 

• Jadwal Kerja 

• Legalitas perusahaan  

Masa Berlaku 

Penawaran 

Penawaran berlaku selama 45 hari sejak tanggat waktu berakhirnya pemasukan dokumen. 

Perubahan 
Harga 

Tidak ada perubahan harga terhadap kenaikan, inflasi, perubahan dalam nilai tukar mata 

uang, atau faktor pasar lainnya yang akan diterima sejak diterimanya Penawaran hingga 

Masa Berlaku Penawaran habis. 

Ketentuan 
Pembayaran 

 Akan dilakukan proses pembayaran 100% apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan 
dengan bukti penyampaian laporan. 

 Lainnya 

Metode 
Evaluasi 

 Harga terendah 

 Lainnya 

Kriteria 

Evaluasi 
 Legalitas Perusahaan (bergerak di bidang sejenis) 

 Pengalaman Kerja 

 metode pelaksanaan dan Jadwal Kerja 

 Harga 
 Lainnya 



 

 

Hak 
Mengubah 
Permintaan 

Dalam masa kontrak, BPDLH berhak mengubah (menambah atau mengurangi) tugas dan 

tanggung jawab dengan nilai maksimum lima belas persen (15%) dari total kontrak, tanpa 

mengubah nilai satuan atau syarat dan ketentuan lainnya. 

Perkiraan 
Tanggal 
Pemberian 
Kontrak 

06 Desember 2022 



 

 

[KOP   SURAT BADAN USAHA] 
 

______________,_____________2022 
Nomor     : _____________________  
Lampiran :    _____________________ 
 
Kepada Yth.: 
Procurement Unit 
 
di 
Jakarta  
 
Perihal : Penawaran harga 
 
Sehubungan dengan RFQ Nomor : ……/RFQ/REDD+.RBP.GCF/PROC/…./2022 tanggal ………… dan setelah 

kami pelajari dengan saksama RFQ, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis.   

 

Penawaran harga sebesar Rp. ________(nominal) sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang 

tercantum dalam RFQ untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. 

 

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 

__________. 

 

Sesuai dengan persyaratan RFQ, bersama Surat Penawaran Administrasi dan Teknis ini kami lampirkan :   

1) [Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada] 

2) Dokumen Administrasi Perusahaan, 

3) Usulan penawaran,  

4) Dokumen lain yang dipersyaratkan 

 

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua 

ketentuan yang tercantum dalam RFQ. 

 

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani 

dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima. 

Nama dan Alamat Perusahaan 

Nama Perusahaan: 

Alamat: 

Nomor Telepon: 

Alamat Email: 

Tanda tangan yang Berwenang: 
Tanggal: 

Nama: 

Jabatan: 

Alamat Email: 

 

 

Tanda Tangan:  (Materai 10000) 



 

 

PAKTA INTEGRITAS 

  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] 

No. Identitas  : __________[[diisi nomor KTP/SIM/Paspor] 

Jabatan : __________ 

  Bertindak untuk 
dan atas nama 

: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan_____________
_ 
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 

2. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] 

No. Identitas  : __________[[diisi nomor KTP/SIM/Paspor] 

Jabatan : __________ 

  Bertindak untuk 
dan atas nama 

: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan_____________
__ 
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota Kemitraan] 

dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi sesuai dengan 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi] dengan ini menyatakan bahwa: 

  
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk 

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia 

menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, 
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.  

  
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun] 

  
[Nama Penyedia][Nama Penyedia][Nama Penyedia] 

 
[tanda tangan],[tanda tangan],[tanda tangan], 
[nama lengkap][nama lengkap][nama lengkap] 

 
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan] 

 



 

 

Lampiran 1  
[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI] 

 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
  

Nama : __________[diisi nama wakil sah badan usaha] 

No. Identitas : __________[diisi dengan no.KTP/SIM/paspor] 

Jabatan : ____________[diisi sesuai jabatan] 

Bertindak untuk  
dan atas nama 

: ___________________[diisi nama badan usaha] 

Alamat : ________________ 

Telepon/Fax : ________________ 

Email : ________________ 

 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
  
1. saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitraan/KSO 

berdasarkan __________[akta pendirian/ anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan 
secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian 
Kerja Sama Operasi. Jika Kemitraan, maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja 
Sama Operasi.]; 

  
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar 

tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang 
sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 

 
3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana; 
 
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak 

yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;  
 
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam 

pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan  kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 
 
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam 

Daftar Hitam; 
 

7. data-data badan usahayang saya wakili adalah sebagai berikut: 



 

 

 

A. Data Administrasi 
  

 1. Nama (Badan Usaha)  : _________ 

2. Status  :          Pusat               Cabang 

3. 

Alamat Kantor Pusat :  __________ 

No. Telepon :  __________ 

No. Fax :  __________ 

E-Mail :  __________ 

  

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 
  

1. Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi 

  a. Nomor :  __________ 

  b. Tanggal :  __________ 

  c. Nama Notaris :  __________ 

 d. Nomor Pengesahan 

Kementerian Hukum dan 
HAM 

(untuk yang berbentuk PT) 

:  __________ 

2. Perubahan Terakhir Akte 
Pendirian/Anggaran Dasar 

    

  a. Nomor :  __________ 

  b. Tanggal :  __________ 

  c. Nama Notaris :  __________ 

 d. Nomor Persetujuan 

Kementerian Hukum dan 
HAM 

(untuk yang berbentuk PT) 

:  __________ 

 
C. Pengurus Badan Usaha 
  

No.  Nama No. Identitas 
Jabatan dalam Badan 

Usaha  

        

  

D. Izin Usaha 
   

No. Surat Izin Usaha ______ : 
________________ Tanggal 
__________ 

Masa berlaku izin usaha : __________ 

Instansi pemberi izin usaha 

Kualifikasi Usaha 

Klasifikasi Usaha 

: 

 

_______________________________
_______________________________
______ 



 

 

  

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 
 

1. No. Surat Izin 
____________ 

: 
________________ Tanggal 
__________ 

2. Masa berlaku izin : __________ 

3. Instansi pemberi izin : __________ 

 

 
F. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung 

[apabila diperlukan] 
 

No. 

Jenis 
Fasilitas/Peralatan

/ Perlengkapan 

Jumla
h 

Kapasita
s  

Mer
k 

dan 
tipe 

Tahun 
pembuata

n 

Kondis
i 

(%) 

Lokasi 

Sekaran
g 

Bukti 
Status 

Kepemilika
n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

G.    Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 
(Sepuluh) Tahun Terakhir  

 

 No. 
 Nama 
Paket 

Pekerjaan 

Ringkasan 
Lingkup 

Pekerjaan 

Loka
si 

Pemberi 
Tugas/Pejabat 

Pembuat Komitmen 
Kontrak 

Tanggal Selesai 
Pekerjaan 

Berdasarkan 

Nama 
Alamat/ 
Telepon 

No / 
Tanggal 

Nilai Kontrak 
BA 

Serah 
Terima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                 

 

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa 
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan 
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi 
administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, 
dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
  
 
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun] 
  
 
Penyedia 

 
 

 
 
 (nama lengkap) 



 

 

Lampiran 2:  

TOR 

BIMBINGAN TEKNIS PEMANFAATAN DRONE UNTUK MONITORING & EVAUASI LAHAN 

(PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PILOT DRONE) 

1. Latar Belakang 

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan Instansi Pemerintah di bawah 

Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 

yang fleksibel, transparan, prudent, dan akuntabel. Salah satu program yang telah berjalan saat 

ini adalah pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir di sektor kehutanan. Saat ini BPDLH telah 

menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 27.000 debitur yang sebagian besar usahanya 

berbasis lahan. Saat ini, sedang dilaksanakan proses penyaluran dana program pada sektor 

lingkungan dengan penerima manfaat yang akan terus bertambah. 

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan pendanaan program dan pembiayaan 

serta aktivitas monitoring dan evaluasi perlu didukung dengan sarana yang memadai. 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi meliputi pengecekan terhadap tanaman, baik dari segi 

jumlah maupun kondisi tanaman, serta kondisi lahan yang menjadi objek pembiayaan. 

Perhitungan tutupan lahan dan jumlah tanaman khususnya diharapkan dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien dengan penggunaan perangkat pendukung berupa pesawat tanpa awak 

(Drone). Disamping itu, penggunaan Drone diharapkan mampu mempercepat proses inventarisasi 

pohon agar BPDLH memiliki basis data terkait jumlah tegakan yang bisa dihitung volume serapan 

karbonnya. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, BPDLH telah melaksanakan pengadaan Drone untuk 

mendukung layanan BPDLH dalam hal verifikasi penerima manfaat dan pelaksanaan 

monitoringnya. Penggunaan drone memerlukan kemampuan khusus secara teknis dan 

pengetahuan regulasi yang berlaku, untuk menghindari pelanggaran prosedur dan risiko 

terjadinya kecelakaan. Guna mendukung hal tersebut, maka perlu dilaksanakan pelatihan 

dan sertifikasi pengoperasian Drone oleh Lembaga yang berwenang. 

 

1. Maksud dan Tujuan 

Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi dengan menggunakan drone dan pengolahan hasil foto udara. 

Tujuan kegiatan ini sebagai berikut, 

a. Mengenalkan konsep dasar mengenai fotogrametri menggunakan drone; 

b. Mampu memasang titik kontrol dengan GNSS; 

c. Mampu mengoperasikan drone dan mengolah hasilnya menjadi produk foto udara; 

d. Mampu menganalisis hasil foto produk udara. 

 



 

 

2. Keluaran 

Kegiatan Pokok/Sub- 

kegiatan* 
Deskripsi Keluaran Jumlah 

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Monitoring & Evaluasi Lahan 

Bimbingan Teknis 

Pemanfaatan Drone 

Tersedianya SDM yang 

mampu mengoperasikan dan 

mengolah data drone untuk 

mendukung hasil kegiatan 

Monitoring dan evaluasi lahan 

1. Dokumen laporan 

kegiatan 

2. Hasil Medical check 

up 

3. Sertifikat peserta 
pelaksanaan 

 

*Keterangan sub-kegiatan diisi jika relevan 

3. Waktu dan Tempat 

No Jenis Kegiatan 
Durasi 

Pelaksanaan 
Lokasi 

1 Bimbingan Teknis 4 hari kerja Jakarta 

2 Medical Check up  1 hari kerja Jakarta 

3 Sertifikasi Pilot Drone 2 hari kerja Jakarta 

 
4. Peserta Kegiatan 

Peserta kegiatan dengan jumlah 5 (Lima) orang. 
 

5. Sumber Dana (Pembiayaan) 

Pembiayaan kegiatan ini akan dibebankan kepada dana project REDD+ RBP GCF Tahun   2022 

yang dikelola oleh BPDLH. 

 

6. Penutup 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan 

kegiatan bimbingan teknis dimaksud. 



 

 

Lampiran 3, 

Perincian Penawaran Harga 

Peserta Lelang diminta untuk melengkapi lampiran ini, menandatangani lampiran ini dan menyerahkan 

kembali lampiran ini sebagai bagian dari lelang. Peserta Lelang harus mengisi lampiran ini sesuai dengan 

instruksi yang telah diberikan. 
 

No. Spesifikasi Volume Harga Satuan Jumlah 

1. Bimbingan Teknis 5 Paket   

2. Medical Check up 5 Paket   

3. Pelatihan Lapangan (remot pilot) 5 Paket   

Total Harga  

PPn 11%  

Total Setelah Pajak  

 
*Harga mencakup hal tersebut di atas 

 

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saya memiliki wewenang menandatangani 

dokumen penawaran ini dan mengikat perusahaan di bawah ini dalam hal penawaran ini diterima. 

Nama dan Alamat Perusahaan 

Nama Perusahaan: 

Alamat: 

Nomor Telepon: 

Alamat Email: 

Tanda tangan yang Berwenang: 
Tanggal: 

Nama: 

Jabatan: 

Alamat Email: 

 

 

Tanda Tangan:  (Materai 10000) 

 


