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WHC/P/2018-02-20 
 

ض /  م الع / ..................  مرخص المشتغل رقم.........................................  اس مق  

/ ...................  جوال  -  تليفون رقم......................................             / . العنوان  
   

بتمويل  توريد محفظة مع نوتة تليفون في  الحر الفكر و الثقافة لجمعية التابع البريج  –مركز صحة المرأة  يرغب

 تعبئة عليه، المشاركة فيحسب االصول  المرخصةمراكز الصحية ال من يرغب من فعلى ، Aecid من مشروع
  : التالية والشروط المواصفات حسب وذلك العرض

  
  الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر . 1
  يوم من تاريخ استالم الفاتورة 28. يتم تسديد المبلغ بشيك خالل 2
  . السعر شامل ضريبة القيمة المضافة  3
  . إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع 4
  . الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار .5
  العرض قابل للتجزئة . 6
  .%25لزيادة أو النقصان بنسبة للجمعية الحق في ا . 7
 بالشيكل : للعرض المالي العملة .8
 يجب ختم و توقيع العرض المقدم من قبل مزود الخدمة .9

  الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار .10
 م.06/03/2018 بتاريخ اشرة صباحاالعآخر موعد الستالم العروض الساعة . 11
 م.06/03/2018 بتاريخ الحادية عشر صباحاسيتم فتح العروض الساعة .  12
  تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي للجمعية الكائن بخان يونس. 13
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  : لمواصفاتا
  
  

  
  مالحظة :

  ارفاق عينة الرجاء  -
  
  
  
     
    المشتريات دائرة                                                   المورد وختم توقيع  
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ةالكمي الوحدة المواصفات الصنف الرقم  الوحدة سعر 
 بالشيكل

االجمالي 
 بالشيكل

1 

  
ة توريد محفظ

فونمع نوتة تلي  

  

حسب المواصفات  توريد محفظة مع نوتة تليفون
  التالية :

  20مقاس عرض  ممتازة،جلد نوعية محفظة 
  .سم15طول سم* 

 سحاب نظام فرنسي. 
   تصميم مطرزات فلسطينية و  عليها مطبوع

 شعارات وعبارات خاصة 
   ألوان على األقل. 3الكمية بألوان متعددة 
  جيب األول سحاب  3من الداخل تحتوي على

والثاني خاص بالبطاقات والثالث أغراض 
 .مفتوحة)متعددة (جيبة 

 سم 6* 15 مقاس  توريد نوتة تليفونات 
  مطبوع عليه ملون و الغالف ورق خرومو 
  ورق ابيض مسطر عادي  الصفحات الداخلية

 2بمعدل العربية  االبجدية الحروف  بعدد
  صفحة لكل حرف ابجدي.

 سيتم ارسال تصميم للترويسة وتذيل الصفحات الداخلية

  الخاصة بالنوتة 

 100 محفظة 

 

 

أرقام  بالشيكل اإلجمالي    
حروف بالشيكل اإلجمالي    


