
  الحر جمعية مؤسسة الثقافة والفكر
The Culture and Free Thought Association  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  E.mail: Rowaida@cfta-ps.orgبريد إلكتروني:       76ص.ب: خلف الهالل االحمر –حي االمل  -خان يونس- قطاع غزة
P.O.BOX 76 , KHAN YOUNIS, GAZA STRIP    FAX:08-2067299 TEL: 08- 2051299 :082075929  

Website:www.cfta-ps.org  

  

  
ارخ :    م14/06/2020ال

  
  

  استدراج عروض أسعار 
ب  د وترك ةتور   لوحات ارشاد

CC/ initiative /2020-06-30 
 
  

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

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في المركز الثقافي التابع إلى رغب ي   ب جمع استدراج عروض أسعار تورد وترك

ة اب (ضمن موذلك  ، لوحات ارشاد ة  - YEP)شروع تمكين الش ادرات المجتمع ز الم ابتع ادة الش ، ق
اب واألطفال في فلسطين (و  ز الش ة GIZ) التابع لل (SYSدعم من برنامج تع ض من وزارة الخارج ) و بتف

ة ، فعلى من يرغب في المشاركة من  ه تعبئة عالمرخصة حسب االصول، والمحالت الشرات األلمان ل
ة :    العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال

  
ة الثقافة و الفكر الحراسلفاتورة ا .1   .م جمع
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم   .يوم من تار
مة المضافة .3 ة الق   .السعر شامل ضر
 . إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع .4
أقل األسعار .5 ة غير ملزمة   .الجمع
ة الحق في تجزئة العرض عند الحاجة لذلك.  .6  للجمع
ة .7 م ادة  ال لة لل ة قا س  .%25أو النقصان ب
ل .8  .عملة العرض : الش
ع .9  .مدة سران العرض : أسب

  .على المورد ختم وتوقيع العرض .10
احا موعد استالم العروض الساعة  .11 ــــخ العاشرة والنصف ص  .م17062020بتار
تم فتح العروض الساعة  .12 ــــخ ظهرا ب الواحدةس  .م17062020تار
سسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في ال .13 خان يو سي    .مكتب الرئ

  
ات                                       توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
     
  .............                                                   ............               ..........................  
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  : صفات مواال

   
  مالحظة: 

س  - ب : خان يو حر  –عنوان التورد والترك وحتى مسجد الشافعي  امتداد من عمارة جاسر  –شارع ال
ا.    غ
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر 
  NISالوحدة 

االجمالي  
NIS  

1. 
ب  د وترك تور

ة    لوحات ارشاد

ب  د وترك ة تور وذلك لوحات ارشاد
ة:    حسب المواصفات التال

د صاج مقاس متر  -   سم  70×حد
ل مقلفن  -  برواز بروف
د  - ت على عامود حد ش  3مث ا

 متر مقلفن .  4طول 
م  - ة تصم افطات االرشاد ال

اعة على الوجهين .   وط
تشامل  - ب ب والت  التورد والترك

بواقع متر داخل األرض وثالثة 
 . فوق سطح األرض

  
 لوحة

  
25 

 

  

ل أرقام الش    االجمالي 

ل حروف الش     االجمالي 


