
جمعية الثقافة والفكر الحر
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Quotation عرض سعر

رقم )34(

استدراج عروض أسعار بث سبوتات وحلقات إذاعية

الثلثاء 30/08/2022اليوم والتاريخ:

استدراج عروض أسعار بث سبوتات وحلقات إذاعيةموضوع عرض السعر

دولر أمريكيالعملة

المشروع

الممول

تطوير قدرات خدمات رعاية الحروق في غزة

Medical Aid for Palestinians(MAP)

رقم عرض السعر 

للمركز

WHC/Media/2022-08-81

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 – البريج التابع لجمعية الثقافة و الفكر الحر في خان يونس في  استدراج عروض أسعار 

بث سبوتات وحلقات إذاعية  ، وذلك من خلل تنفيذ مشروع "تحسين الوعي حول الوقاية من الحروق بين أفراد 

المجتمع المحلي في المنطقة الوسطى" والمنفذ في مركز صحة المرأة البريج التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بتمويل 

من جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP، فعلى من يرغب من الشركات المرخصة حسب الصول في المشاركة 

عليه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة2

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار .3

الكمية قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.4

العرض قابل للتجزئة5

عملة العرض : الشيكل6

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 7

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهرين8

على المورد ختم وتوقيع العرض9

موعد استلم العروض الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلثاء بتاريخ : 102022/09/06

سيتم فتح العروض الساعة الحادية عشر والنصف صباحا من يوم الحد بتاريخ: 112022/09/06

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.12

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة13

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع14
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جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

إعداد وتنسيق وبث حلقة إذاعية  حول  5.00 حلقةبث حلقات اذاعية1

الحروق مع برومو سابق للحلقة يبث قبلها 

كدعاية للحلقة وتعريف بها

مدة الحلقة 45 دقيقة

مدة البرومو 60 ثانية

15 سبوت معد مسبقا / كل سبوت يبث 9  135.00 عدد سبوت اذاعي2

مرات لفترات 

 متفاوتة حسب التنسيق مع منسقة 

المشروع شريطة أن يبث في أكثر 

الوقات استماعا في اليوم 

(135) مرة بث

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

)أرقام(

)حروف(
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ة حلقات سبوتات ث  عرض سعر    اذاع
  قدمة: م

ة، مستقلة،  ة، غ رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر، و مؤسسة أهل ا  1991تأسست عام   جمع اد ، تلعب دورا ق

والم اب  والش األطفال  حقوق  ر  تط ع  العمل  خالل  من  الفلسطي  المد  المجتمع  ر  تط فظات  احملا     ةأ ر  

: ة والوس من قطاع غزةالجن  ة و ج ات ة الثقافة والفكر الحر ع تحقيق أهدافها اإلس   .  تعمل جمع

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

ادة المجتمع  ق جا   اال

 سا و  با لشوا ل اتمك األطف الء التغي  مجتمعاتهم. ء واال ال   شخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور و

  .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  ورجال    الرأيرار و قلا  عنا ص   ىو تع مس  - زادة الو واالع

  اإلصالح. 

ة:  زها التال ة الثقافة والفكر الحر خدماتها المختلفة من خالل مرا   تقدم جمع

  وق واألمل: تأسس عام س للعمل مع األطفال من سن  1991مركز ال م خانيو   سنة  12- 6 مخ

   س للعمل  1993مركز بناة الغد: تأسس عام مدينة خانيو   سنة  16- 12سن ت من ا نا فتال ع م  األمل 

  وي: تأسس عام س  2006مركز نوار ال ، للعمل مع األطفال من سن  – خانيو   سنة  12- 6طن السم

   تأسس عام : اب،   –  األمل    1998مركز ثقافة الطفل الفلسطي ائح مختلفة من الش س، للعمل مع  مدينة خانيو

ات، ال  ات، الفنان   ات. مثقف لاو  تا     الجامعي

  شارات المتعدد للمرأة    1995مركز صحة المرأة: تأسس عام ة واالس قدم الخدمات الصح ــــج     ال

أ عرض السعر ضمن  وعو ة من الحروق ب أفراد المجتمع المح  المنطقة الوس   م تحس الو حول الوقا
ــــجة اأر حة الممركز صنفذ  لموا غزة  من قطاع ة العون الط  ل ل من جمع ة الثقافة والفكر الحر بتم  التابع لجمع

ي   MAPللفلسطي

وع:    أهداف الم
 : هدف العامل ا

ــالحروق  المحافظــة الوســ مــن قطــاع غــزة عــ غــرس الــو  ة  تحســ المعرفــة واالتجاهــات والممارســات حــول اإلصــا
ة من اللوقول االمجتم ح   حروق. ا

  اصة: الخف  األهدا
ة من الحروق ب األ  المحافظة الوس من قطاع غزة.  .1   تحس الو حول الوقا
ـا .2 ــدة ز الوقا ـة)  المحافظــة الوسـ مــن ة مـن الحـروق  مختلــالـو  ـة والثان ــة واالعداد ف المـدارس (االبتدائ

  قطاع غزة. 
ا والقائ لمح اتحس الو ب أفراد المجتم .3 ةالمج  لتعبئةم  ة.   تمع   حول الحما
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ة:    الخدمة المطل
ة الثقافة والفكر الحر تعلن ث حلقات  إذاعةب عن حاجتها استقطا جمع ة ل الحروق   إذاع   وسبوتات تتعلق 

ة: المخرجا   ت المطل

  ة ث سبوتات    إذاع

  ة إذاعث حلقات   

 :  اإلطار الزم

ث الحلقات   - تم و   السبوتاتو س ر  خالل األشهر س ت الشهر  ومونوفم      2022أ أ من حلقة   ث  مكن 
وع   الواحد حسب حاجة الم

ات  -     عرض السعر محت
ات  عر عرض السشتمل     : والمطابع اآلالمقدم من ال

   شمل: العرض     الف و
قة   -  ارفاق نماذج لحلقات سا

م الس  - األعمال المشابهة  تقد ة لإلذاعة مع قائمة    ة الذات

 لعرض الما  ا  
لفة   شملو    الدوالر العرض الما الت
   م ا معاي   : قدمةالمللعروض    والما ف ل التقي

م الف والما ار التقمع  قم ر ال    درجة % ال   ي
م ً التقي   ف ال   أو

ة مال  1 ة الذات   10  ؤهالت والس
قة    2   20  النماذج السا
ة ات العمالخ  3   20  ة  فن والل

م الف اجم   50  ا التقي
م الما  ا التقي   50  ثان

م ا    % 100   الف والماجما التقي
  
  الحظات:  م

 د من المعلومات الار أو لستفسال اة و عمراجلل      0599267363م: قجوال ر التصال  ارجاء م
  ة : لتا افقط ع العنوان  عروض األسعار جميع  سلم شارع الرحمة    – األمل   –الثقافة والفكر الحر  جمع

 س. خان يو 
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