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Chỉ dẫn đối với nhà cung cấp của Đại học George Washington (GW) 
 
Hầu hết các nhà cung cấp với trụ sở ở Mỹ nên gửi một thỉnh cầu đăng ký cung cấp thông qua GW của iSupplyGW 
Portal . Những  cá nhân, công ty hay tổ chức - trong nước hoặc quốc tế - có thể nhận được đơn đặt hàng và / hoặc 
tiền thanh toán từ GW, các nhà cung cấp phải đăng ký bằng cách điền các mẫu đơn cần thiết. Nhân viên và học sinh 
nhận khoản hoàn phí, giải thưởng, tài trợ, và tiền trợ cấp du lịch / tiền bồi hoàn thì  không phải nộp tờ khai đăng ký 
nhà cung cấp.. 
 
Ấn Định Nhà cung cấp 

• Chọn các  cá nhân , các công ty, tổ chức trong nước 
• Chọn các cá nhân, công ty, tổ chức ngoài nước 

 Mẫu  Đơn 
 

 Các mẫu đơn sau đây phải được nộp trước khi các cá nhân, công ty, hoặc tổ chức trong nước hoặc ngoài nước thực 
hiện các dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa cho GW. 

 
Đơn đăng ký nhà cung cấp , bao gồm cả ngân hàng IRS cho W-9 , dành cho trong nước-
  tất cả các phần của mẫu đơn cần phải điền ; ký và ghi ngày. Xin xem mẫu chỉ dẫn . 
(hoặc là) 

• Đơn  IRS W-8BEN hoặc W-8BEN-E , dành cho quốc tế - xin ký tên và ghi ngày tháng. Xin 
xem mẫu chỉ dẫn.

Nộp hồ sơ  
• Gửi E-Mail đến  iSupplyGW@gwu.edu 
• Fax đến 571-553-8526 
• Kêu gọi trợ giúp: 571-553-0300 
• Xin vào  trang mạng (website) của chúng tôi để biết thêm thông tin

 
 

Chương Trình những nhà Cung Cấp Đa dạng (MBE / WBE) 
 

  Các trường đại học tự nguyện duy trì một Dự Án các nhà cung Cấp Đa Dạng hầu gia tăng sự tham gia của các dân tộc 
thiểu số và các phụ nữ (MBE / WBE). để đạt được mục tiêu này GW đã làm việc với nhà  cung cấp chính  và nhà cung 
cấp trung gian cấp hai. Tất cả các nhà   cung cấp chính phải nộp một bản án cho hồ sơ dự thầu, đưa ra kế hoạch sử 
dụng  nhà cung cấp trung gian cấp hai qua các dân tộc thiểu   số và phụ nữ . Mỗi kế hoạch sẽ được đánh giá dựa trên 
sự tin tưởng vào lòng thành và sẽ được cứu xét dựa trên các yếu tố sau đây: 
 

• Sự hiện hữu của các dân tộc thiểu số / phụ nữ có khả năng cung cấp hàng hóa và dịch vụ 
được liệt kê trong hồ sơ thầu 

• Khả năng cạnh tranh của các nhà cung cấp trung gian cấp hai 
 

Sự hợp tác với các doanh nghiệp thiểu số và phụ nữ ở địa phương sẽ thắt chặt và tăng cường sự cam kết của chúng 
tôi với cộng đồng  địa phương. Trong mọi trường hợp, tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng rằng các nhà cung cấp đáp ứng 
được các tiêu chuẩn về giá cả, dịch vụ, và giao hàng. Nhà cung cấp đa dạng chỉ là một trong nhiều cơ sở được cứu 
xét trong các hợp đồng được trao, chứ không phải là cơ sở duy nhất. Nhà cung cấp chính sẽ quyết định muốn chọn cơ 
sở cấp hai nào . Khi hợp đồng được ký kết , các nhà cung cấp cần phải cố gắng làm việc với cơ sở trung gian cấp hai 
để duy trì kế hoạch nộp bản báo cáo về sự tiến triển của dịch vụ hàng tháng.
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Vui lòng sử dụng tiếng Anh khi điền mẫu đơn này. 

 Thông tin nhà cung cấp 
  Kinh doanh / Tên Cá nhân Thuế Đối tượng nộp Số (EIN hoặc SSN) 

Địa chỉ gửi thư (nếu khác với hình thức thuế) thành phố Nhà nước / Quốc gia Mã Bưu Chính 

  Thông tin liên lạc 
  Những tài khoản có thể nhận được Điện thoại Số fax E-mail 

bán hàng Liên hệ Điện thoại Số fax E-mail 

  GW Liên hệ 
  Tên Bộ Liên Vụ Liên hệ E-Mail Địa chỉ 

 Điều khoản và thông tin thanh toán 
  Điều khoản thanh toán mặc định: NET 30 

Liệt kê điều khoản chiết khấu thanh toán nhanh chóng _______________ 

Gửi hoá đơn để invoice@gwu.edu 

 (hoặc) 

University Payables  
45155 Research 
 Place Suite 205  

Ashburn, VA 20147 

  Gửi yêu cầu tới: P2P@gwu.edu hoặc gọi 571-553-0247 

Phương thức thanh toán      

  ACH (ưu tiên) 

     Dây điện 

     kiểm tra 

  ACH và dây dẫn thanh toán 
 Tên ngân hàng hoặc tổ chức tài chính 

Tên tài khoản ngân hàng 

  hàng SWIFT / Số Routing 

 Số tài khoản ngân hàng 

E-Mail Địa chỉ gửi  tiền

Bằng cách ký vào mẫu này, tôi / chúng tôi ủy quyền cho GW và các tổ chức tài chính đã nêu ở trên ký thác tất cả các thanh toán  tự 
động phù hợp với thoả thuận về điều khoản thanh toán. Cơ quan này sẽ có hiệu lực cho đến khi tôi / chúng tôi thông báo GW bằng 
văn bản để hủy bỏ. 
Nhà cung cấp Chữ ký 
Chữ ký Chức vụ Ngày 

Xin vui lòng gửi mẫu đăng ký nhà cung cấp và các mẫu đơn Thuế suất tới iSupplyGW@gwu.edu để tiến hành dịch vụ . Liên hệ với 
nhóm hỗ trợ cho iSupplyGW: 571-553-0300 hoặc E-Mail iSupplyGW@gwu.edu 
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