
جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

Quotation عرض سعر

رقم )10(

إعادة استدراج عروض أسعار للتعاقد مع مصمم جرافيك

الثنين 08/08/2022اليوم والتاريخ:

إعادة استدراج عروض أسعار للتعاقد مع مصمم جرافيكموضوع عرض السعر

دولر أمريكيالعملة

المشروع

الممول

تحسين حماية النساء والفتيات الناجيات واللواتي تحت الخطر المتعلق بالعنف المبني على النوع 

الجتماعي في المنطقة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة في سياق الصراع و كوفيد 19 ) 

Alianza por la Solidaridad(APS(

رقم عرض السعر 

للمركز

58-WHC/Designer/2022

الفاكس

بيانات مقدم عرض السعــر

اسم مقدم عرض السعــر / الشركة

رقم المشتغل المرخص

المدير المسئول

جهة التصال بالشركة

العنوان

الهاتف

الجوال

البريد اللكتروني
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جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

يرغب مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة و الفكر الحر في خان يونس في إعادة استدراج عروض أسعار للتعاقد 

مع مصمم جرافيك خارجي، من خلل تنفيذ مشروع " تحسين حماية النساء والفتيات الناجيات واللواتي تحت الخطر 

المتعلق بالعنف المبني على النوع الجتماعي في المنطقة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة في سياق الصراع و كوفيد 

19 ، وبتمويل من الندلسية/APS-AACID" ، فعلى من يرغب من الشركات المرخصة حسب الصول والفراد في 

المشاركة عليه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر  " في حال الشركات "1

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة2

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة3

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع4

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار .5

العرض قابل للتجزئة6

الكمية قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.7

عملة العرض : الدولر8

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 9

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهر10

على المورد ختم وتوقيع العرض11

موعد استلم العروض الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الحد بتاريخ : 122022/08/14

سيتم فتح العروض الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الحد بتاريخ: 132022/08/14

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس14
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جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

جدول الكميات والسعار

الجماليسعر الوحدةالكميةالوحدةالصنف# المواصفات

استقطاب مصمم جرافيك  1.00 مقاولةمصمم1

ديزاين لتصميم المواد التوعوية 

التثقيفية الخاصة بانشطة 

المشروع المختلفة )بروشور، 

بوسترات،فيديوهات.....

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

)أرقام(

)حروف(
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ك خار    التعاقد مع مصمم جراف

  مقدمة: 

ة، مستقلة، ة، غ رح ة فلسطي أهل و مؤسسة  الحر،  الثقافة والفكر  ة  ،  1991تأسست عام   جمع

اب   ر حقوق األطفال والش ر المجتمع المد الفلسطي من خالل العمل ع تط ا  تط اد تلعب دورا ق

ة والوس من قطاع غزةوالمرأة  المحا ة الثقافة والفكر الحر ع تحقيق  فظات الجن .  تعمل جمع

 : ة و ج ات   أهدافها اإلس

   ة س عمل سان؛ لت ة الثقافة والفكر الحر واستمرارتها كونها مؤسسة قائمة ع حقوق اإل ز دور جمع تع

ادة المجتمع ق جا   التغي اال

  الء التغي  مجتمعاتهم. تمك األطفال ساء واالشخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور و اب وال   والش

  .سان  مجتمعاتهم ة، وحقوق اإل ا العدالة االجتماع ح قضا ، والمح لط الء التغي المجتم  تمك و

   ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة سان خاصة لل حقوق اإل اف  ادة الو واالع مستوى صناع القرار  ع    -ز

  والرأي ورجال اإلصالح. 

وع:  ذة عن الم   ن
وع " السعر ضمن م ة  أ عرض  الحما ات من  تحس  الناج ات  والفت ساء  لل ة  الحما ات  ال تحس 

اء   ة لقطاع غزة ضمن األزمات وو ع االجتما  المنطقة الوس والمنطقة الجن العنف المب ع الن

ة   AACIDمن الممول   كرونا ان  APSمن خالل مؤسسة التحالف من اجل التضامن االس

ة:    الخدمة المطل
ة الثقافة والفكر الحر  تعلن م (مصمم  جمع ة عال  )عن حاجتها استقطاب جهة تصم ت،  ذات خ ان ة( فت

دات ورجال) الفئات    س ل  ة مختلفة تخدم  ة توع ف م مواد تثق م للتعاقد معها لتصم  مجال التصم

قا وأ حداثة   ش ة وأ  قة أ جاذب ط ة  صال الرسائل التوع ساهم  إ وع  و المستهدفة من الم

ة:  ا وذلك ضمن المهام اآلت داعا وتم   وأ ا

ة .1 ة توع ف تثق ات  بروشور و م  المستهدفة من    تصم الفئات  ل  تالئم  وع  الم فكرة  تخدم 

وع     الم

وع   .2 ات مختلفة تخدم فكرة الم م بوس   تصم

ة ( .3 ان ة ب م مخططات معلومات  ) infographicتصم

وع  .4 ديو تخدم فكرة الم ة لمقاطع ف مادة إعالم ناروهات مختلفة  م س  تصم
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ش  .5 وع وتتحدث عن أ ديوهات تخدم فكرة الم م ف  طته  تصم

ة المقدمة  .6 ة الخدمة التوع د من فاعل وع وت ة أخرى تحقق هدف الم م أي مواد إعالم  تصم

وع والمساحة االمنة ومجموعات   .7 شطة الم أ شورات الخاصة  ة والم ل المواد اإلعالم عة  متا

دا ومتم  ل ا ش مها   دعم األقران وتصم

ل  .8 ش وع  ة ظهور الم  صل للمجتمع المح بوسائل مختلفة وفاعلة العمل ع آل

وع الممتدة ح   .9 ة الم ة طوال ف شارات الفن م االس  2022 يناير المساهمة  تقد

ة   : المخرجات المطل

وع   الم ة الخاصة  ف ل المواد التثق م ل م    2عدد   (بروشورات  IECs materialتصام مخططات     تصم

ة   ةمعلومات ان مع   )(infographic  ب ات   3دد تصم م  25عدد    بوس ديوهات   تصم م    4عدد  ف    تصم

م.  10عدد  ملصقات   تصم

جودة أع   ة  ف م الخدمة التثق ق لتقد حتاجها الف وع و م أخرى يتطلبها الم   وأي تصام

 :  اإلطار الزم

دأ العمل من  -  2022 1 31وح   2022 8 10ي

ة يوم من   - م ف ذ التصام نف دء ب  توقيع العقد. ال

ة   - ع ف ة الراجعة  م   2عد اخذ التغذ ة للتصام سخة النهائ م ال ام لتقد  أ

ات العرض المقدم:    محت

 : ل األفراد المعني ع التا   شتمل العرض المقدم من ق
  :شمل     العرض الف و

العرض مع   - ة ال وردت   ف التثق ل البنود  م ل ه  ارفاق نماذج تصام م وتم مراعاة فرادة التصم
ة   ان ديوهات مخططات ب ناروهات لف ات س ة بوس ات توع ة  (بروشورات لوحات إعالن

ات...... الخ     ملصقات كت

ذ   - نف ام ب ة وما يؤهل المتقدم للق ة للجهة المتقدمة مع توضيح الخ ة الذات م الس تقد
ل األعمال  قائمة  قة المشابهة الخدمة مرفقة   السا

م  - ذ التصام   اإلطار الزم الالزم لتنف

ذ اعمال مشابهة   - نف قا ب   ثالث جهات تم العمل معها مس
ة الثقافة والفكر الحر                                   توقيع وختم المورد     جمع ات    دائرة المش
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   العرض الما  
الدوالر $  لفة  شمل العرض الما الت   و

  
  :م الف والما للعروض المقدمة   معاي التقي

م الف والما   الرقم  ار التقي   الدرجة %   مع
م الف  ً التقي   أو

ة   1 ة الذات   15  المؤهالت والس
قة    2   20  النماذج السا
ة    3 ة والفن ات العمل   15  الخ

م الف    50  اجما التقي
م الما  ا التقي   50  ثان

م الف والما    % 100  اجما التقي
  

  مالحظات:  
  د من سقة الللمراجعة واالستفسار أو لم م اتالمعلومات الرجاء االتصال  جوال    مش

 0599176954رقم: 
  العروضسلم جميع  : ة فقط ع العنوان التا شارع   –  األمل   –الثقافة والفكر الحر  جمع

س.  خان يو  الرحمة 
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