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نمائيإ استدراج عروض أسعار ديو س     نتاج ف

WHC/Media/2018-08-44 
 

  ...................... ..  مرخص المشتغل رقم.........................................  اسم مقدم العرض  
  

فون رقم  ....................................... ............... العنوان  ........................ ...  جوال  - تل
   

  
ــــج  –مركـز صــحة المـرأة  يرغـب ــة التـابع البــر نمائيفـي  الحــر الفكـر و الثقافـة لجمع ـديو ســ ـل مــن  إنتــاج ف بتم

ـــه،  المشـــاركة فـــيواألفـــراد  حســـب االصـــول  المرخصـــة االذاعـــات مـــن يرغـــب مـــن فعلـــى ، FMDM مشـــروع  عل
ة والشروط المواصفات حسب وذلك العرض تعبئة   : التال

  
ة الثقافة و الفكر الحر . 1 اسم جمع   المرخصة " الشرات" الفاتورة 
ك خالل 2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28. يتم    يوم من تار
مة المضافة  3 ة الق   المرخصة " الشرات" . السعر شامل ضر
  . إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع 4
ة 5 أقل األسعار . . الجمع   غير ملزمة 
ة الحق في ا . 7 ة للجمع س ادة أو النقصان ب   .%25ل
ل : للعرض المالي العملة .8  الش
ل مزود الخدمة .9  جب ختم و توقيع العرض المقدم من ق

أقل األسعار .10 ة غير ملزمة    الجمع
احا العاشرةآخر موعد الستالم العروض الساعة . 11 ــــخ ص  م. 13082018 بتار
تم فتح العروض الساعة .  12 احا س ــــخ العاشرة والنصف ص  م. 13082018 بتار
س. 13 خان يو ائن  ة ال سي للجمع   سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  

  
 

  
ات رةدائ                                        المورد وختم توقيع  ة الثقافة والفكر الحر  المشتر     جمع
   
                                              .....................                                   ..........................  

 
 
  



 جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
The Culture and Free Thought Association 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ني:   بريد إلكترو    76ص.ب:  خلف الهالل االحمر     –حي االمل  -خان يونس- قطاع غزة E.mail:Rowaida @ cfta-ps.org 

P.O.BOX 76 , KHAN YOUNIS, GAZA STRIP    FAX:08-2067299 TEL: 08- 2051299 :082075929 
Website:www.cfta-ps.org 

 

 

  
  : لمواصفاتا

  

  
  

  مالحظة : 
  

- CV  للجهة المشاركة  
  
  
  
  
 
  

ات رةدائ                                                   المورد وختم توقيع ة الثقافة والفكر الحر  المشتر     جمع
   
                                              .....................                                      ..........................  

 
 
 
 

م الوحدة المواصفات الصنف الرقم ةال  
 سعر

 الوحدة
ل الش  

االجمالي 
لالش  

1 

  
دي و إنتاج ف
نمائي  س

  

نمائي ديو س ت حسب المواصفا إنتاج ف
ة :    التال

ديو  نمائيف قة  6-4  مصور س عكس دق
ة ( فكرة وهدف مشروع  أهم ة  التوع

د قراراتها  م االسرة وحق المرأة في تحد تنظ
ةالخاصة ف الصحة االنجاب   )ما يتعلق 

ة   ينافس األفالم العالم
ع ،  نارو وقصة مؤثرة تخدم الموض    س

ر (رونين  ات التص ان ارة  –أحدث ام ط
ة   – ة  –اميرات احتراف اة الناس الواقع ح
  . دمج ممثلين ان لزم االمر) -

ة في الفكرة   الجودة في العمل النوع

ديو  1  ف

 

 

ل اإلجمالي  أرقام  الش   
ل اإلجمالي  حروف الش   
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