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  استدراج عروض أسعار 
ب   ذ تدر   الضغط والمناصرةحمالت حول تنف

WHC/T/2018-12-69  
 
  

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

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

    
  

ـــــــــــــــــة –مركـــــــــــــــــز صـــــــــــــــــحة المـــــــــــــــــرأة  يرغـــــــــــــــــب ــــج التـــــــــــــــــابع لجمع  خـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــر الفكـــــــــــــــــر و الثقافـــــــــــــــــة البـــــــــــــــــر
س ب    فـــــــــــــــي يـــــــــــــــو ـــــــــــــــذ تـــــــــــــــدر ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  الضـــــــــــــــغط والمناصـــــــــــــــرةحمـــــــــــــــالت حـــــــــــــــول تنف  فعلـــــــــــــــى ، FMDMبتم

ـــــــــــــــــه المشـــــــــــــــــاركة يواألفـــــــــــــــــراد فـــــــــــــــــ االصـــــــــــــــــول حســـــــــــــــــب المرخصـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــرات مـــــــــــــــــن يرغـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن  تعبئـــــــــــــــــة عل
ة والشروط المواصفات حسب وذلك العرض   : التال

  
ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع  " في حال الشرات " لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
  " في حال الشرات "إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ة  .6 م ة ال س ادة أو النقصان ب لة لل  .%25قا
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
احا موعد استالم العروض الساعة  .10 ــــخ العاشرة ص  م. 10122018بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 احا  العاشرة والنصف عشرس ــــخ  ص  م. 10122018بتار
سسلم العروض في ظرف م .12 خان يو سي    غلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  
ات                                          توقيع وختم المورد       ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
    
  .............                                                   ............               ..........................  
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  مقدمة
  

ة مستقلة تأسست عام  ة غير رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر ، هي مؤسسة أهل م تلعب 1991جمع
اب والمرأة في  ر حقوق األطفال والش ر المجتمع المدني من خالل العمل على تط ا في تط اد دورا ق

ة والوسطى من قطاع غزة، تعمل جمع عة المحافظات الجن ز التا ة الثقافة والفكر الحر من خالل المرا
ة وهي:  ج   لها، على تحقيق أهدافها االسترات

سيير  .1 سان ل ة الثقافة والفكر الحر واستمرارتها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اال ز دور جمع تع
ادة المجتمع.  ق جابي  ة التغيير اإل  عمل

الء التغيير المجتمعي والمحلي لط .2 سان في تمكين و ة ،و حقوق اال ا العدالة االجتماع ح قضا
 مجتمعاتهم. 

ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى صناع  .3 سان خاصة لل حقوق اال ادة الوعي واالعتراف  ز
 القرار والرأي ورجال اإلصالح. 

  
ذ تدرب حول  ة الثقافة والفكر الحر عن حاجتها لتنف وذلك حمالت الضغط والمناصرة تعلن جمع

شطة مشروع  عروضهم FMDMضمن أ ، لذا نعلن لشرات التدرب واالفراد المعنيين ، التقدم 
ة حسب المواصفات والمعايير أدناه.    التدر

  

ة  الموا ة المطل ة  04ضيع التدر ي  ساعة تدر ا  ساعات5معدل   نلمدة شه   . يوم
  ف حمالت الضغط والمناصرة   تع
  م عامة حول الضغط والمناصرة   مفاه
  ل الضغط والمناصرة   أدوات تحل
  ط لحمالت ضغط ومناصرة   التخط

  
ات العرض المقدم   :محت

ل المؤسسات واألفراد المعنيين على التالي:  بي المقدم من ق   شتمل العرض التدر
  

شمل: العرض الفني    و
  قة التدرب أو ة له ، الوقت، ط سي والمواضيع الفرع ب الرئ ع التدر األسلوب ،  موض

ل م اليومي الق عدي. التقي  ي وال
  .ل الش  سعر الجلسة  
  .ة للمدرين  السيرة الذات

  
شمل   : العرض المالي و

 شمل قدم العرض المالي من ل فصل عن العرض الفني و الش لفة الجلسة الواحدة   ت
 لفة ا ة .  لساعةت  شمل التدرب + المادة التدر
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ب:  دء في التدر   الفترة المتوقعة لل

 ع  التدربيتم  من المتوقع أن سمبر من   الثالثخالل األسب  م2018لعام  د
 

ان عقد جلسات االرشاد:    م
  ة ذ عمل تم تنف ــــج  التدرب داخلس   . مركز صحة المرأة البر

  
ارات أخرى   :  اعت

ة    شروط جمع ة تلتزم هذه الجهة  العروض التدر ار على أحد الجهات المتقدمة  ع االخت في حال وق
التالي أدناه:    الثقافة والفكر الحر في التدرب وهي 

  .ين في اليوم األول من التدرب اجات المتدر اس وتقدير احت ق ام   الق
  .م مادة مدرب ومادة تدرب  تقد
 ط ب  ذ التدر  قة المشاركة الفاعلة. تنف
  .عدي لي وال م التدرب الق  تقي
  .ر نهائي عن التدرب م تق  تقد

  
ب :  مخرجات    التدر

  
 م االسرة والصحة  3الخروج ب ناسب مع مواضيع تنظ ما ي خطط لحمالت ضغط ومناصرة 

ذها ضمن خطة المركز والمشروع .  ة ليتم تنف   اإلنجاب
  

  مالحظات: 
  سقة المشروع جوال م د من المعلومات الرجاء االتصال  للمراجعة واالستفسار أو لم

 2565888أو تلفون رقم:  0594104669رقم: 
  :دي التالي  ps.org-rowaida@cftaترسل جميع عروض التدرب على العنوان البر
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  المواصفات : 

  

  
  
  
  
  
  
 
ات                                       توقيع وختم المورد         ة الثقافة والفكر الحرجمعدائرة المشتر
     
  .............                                                   ............               ..........................  
  
  
  
  

 

ة  الوحدة المواصفات الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

ل   الش
االجمالي  

ل   الش

1  

ذ تدرب في  تنف
حمالت الضغط 

  والمناصرة
  

ف حمالت الضغط والمناصرة    تع

  ساعة

10      

م عامة حول الضغط  مفاه
 10  والمناصرة 

    

ل الضغط والمناصرة       10  أدوات تحل

ط لحمالت ضغط ومناصرة       10  التخط

ل األرقام ش   االجمالي 

ل الحروف ش     االجمالي 


