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  استدراج عروض أسعار 
م و  اعة  تصم بط    كت
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فون .......................العنوان  ..........................    ...........................جوال   ..   -.....      رقم تل
    

عة لترغب  كة وصال التا س فيش ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو م  استدراج عروض أسعار جمع تصم
اعة   بوط ات من السرطان من ، كت ات ذوات اإلعاقة والناج ساء والفت ة ودعم ال ذ مشروع حما خالل تنف

ة متعددة القطاعات ع االجتماعي من خالل االستجا ل والمعرضات للعنف المبني على الن من ، وذلك بتم
سان سيق الشؤون اال فعلى من يرغب من ، oPt- Humanitarian Fund/ OCHA ةمكتب االمم المتحدة لت

ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات المرخصة حسب األ  والمطابعشرات ال صول في المشاركة عل
ة :    والشروط التال

  
ك خالل  .1 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة غير السعر  .2 ة الق ة )صفاتورة ( شامل ضر   ف
بي من المنبع  .3   إرفاق شهادة خصم ضر
أقل األسعار .  .4 ة غير ملزمة    الجمع
ة  .5 م لال ادة أو النقصان  ةقا  لل
ل .6  عملة العرض : الش
عادة  .7 ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و ة إما  استدراجحق للجمع عرض السعر مرة ثان

ه ل عل عد إجراء أي تعد لها الحالي أو   ش
ع .8 ان العرض : أسب  مدة سر
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9

احا موعد استالم العروض الساعة  .1 ة عشر والنصف ص ــــخ الحاد  .م23082020 بتار
تم فتح العروض الساعة  .2 ة عشر ظهرا س ــــخ  الثان  .م23082020 بتار
س .1 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

ات                                ختم المورد          توقيع و     ة الثقافة والفكر الحر دائرة المشتر     جمع
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  المواصفات : 
  

ة  الوحدة  عملوصف ال  الصنف  الرقم م   ال
  سعر الوحدة

ل)   (ش
  اإلجمالي
ل)   (ش

لد 
شأ   الم

1. 
م و  اعة تصم ط

ب  كت

م ت اعة  و صم ب ط ِّ حسب كت
ة: المواصفات  التال  

م مواصفات  ب: تصم ِّ ت   ال
م  - بتصم ِّ ت ة  ال قة عصر ط

  ومبتكرة 
عة عمل  - م مع طب يتالءم التصم

ة      الجمع
اعة :   مواصفات الط

بمقاس ال -  A5 ت
الداخلي خرومو حجم ورق ال -

 سلفان مطفي جم 170
صفحة  14عدد الصفحات  -

  "رقم"
اعة فرز لون حسب  - الط

م   . التصم
اعة الغالف فرز لون وجه  - ط

 واحد سلفان مطفي
  التجميع دبوس وكعب -
كون هناك تضاد في   اللون :  - أن 

األلوان المستخدمة وان يتم 
مراعاة درجة هذا التضاد،  

ض واألسود ، او  استخدام األب
ض على  أصفر على أزرق ، أو اب
ض وأزرق غامق وهكذا  أحمر، أب

ة للخطوط فقط أن يتم  - س ال
ع خط واضح وحجم  استخدام ن

ب. متناسب مع حجم  ت   ال
  

       1500 سخة

ل)االجمالي  الش   أرقام (
  


