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ارخ :    م14/10/2018ال

  
  

ذ استدراج عروض أسعار    لتنف
ب لغة اشارة   " Sign language trainings " تدر

HQ/T/2018-10-55 
 
  

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

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

    
ة الت ب لغة اشارةثقافة و الفكر الحر في رغب جمع ذ تدر ل من ضمن مشروع تالقي و، وذلك  تنف الة تم الو

ة ( ة للتنم ه واألفراد المرخصة حسب االصول الشرات فعلى من يرغب في المشاركة من ،  )GIZاأللمان ، عل
ة :    تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال

  
ة الثقافة و ا .1 اسم جمع   لفكر الحر الفاتورة 
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  ساعات التدرب .6 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
ــــخ ظهرا الواحدة موعد استالم العروض الساعة  .10  م. 17102018بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 ــــخ  ظهرا والنصف الواحدة س  م. 17102018بتار
س .12 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  
  

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

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

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

ة الثقافة والفكر الحر و  .1 ز دور جمع ة تع سير عمل سان؛ لت تها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اإل استمرار
ادة المجتمع ق جابي   التغيير اال

الء التغيير في مجتمعاتهم.  .2 ساء واالشخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور و اب وال   تمكين األطفال والش
ة، و  .3 ا العدالة االجتماع ح قضا الء التغيير المجتمعي، والمحلي لط سان في مجتمعاتهم. تمكين و  حقوق اإل
ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  .4 سان خاصة لل حقوق اإل على مستوى صناع القرار والرأي  -زادة الوعي واالعتراف 

  ورجال اإلصالح. 
  

ذة عن مشروع تالقي:    ن

ة للتعاون الدولي  ل من المؤسسة األلمان تم ة الثقافة والفكر الحر و ذ مشروع تالقي  GIZتعمل جمع على تنف
سهل  قودها يهدف إلى توفير حاضنة دامجة والذي  ضا المجتمع  ة وأ اب والمؤسسات القاعد انخراط ومشاركة الش

ات ا  رفع وعيهم حول آل ةالتعامل مع القضا سان.  الحقوق ندة الى النهج القائم على حقوق اإل عمل المشروع على  المس
ات مختلفة:  ل أفضل مع المجتمع من ) 1ثالثة مست ش بناء قدرات المؤسسات واألعضاء واألفراد من أجل االنخراط 

ة،  داع م حمالت ت )2خالل أدوات التغيير اإل اب والتي من شأنها اعالم تنظ ة والش  الجمهور قودها المجتمعات المحل
ات  ساء والفت ًصا لل ذ حملة 3لخدمات، ل أفضل إلى اشتمكين وصولهن والتي من شأنها الخدمات المتاحة خص ) تنف
قودها الناس ومستمدة من الخطة  ةمناصرة  ج كة وصال.  االسترات ش تم   للمناصرة الخاصة  المكونات الثالثة تلك س

ذها في المساحة اآلمنة التي  كة وصال. يوفرها المشروع تنف ة أعضاء ش ضا في مواقع المؤسسات القاعد   وأ

  
ة الثقافة تعلن  ذ مشروع تالقي و الفكر الحر جمع ةاجتها عن حوفي اطار تنف ذ  لغة اشارة لمدرب  تدرب 2عدد  لتنف

ب و األفراد ، لذا نامل من (مبتدأ + متوسط)  لطواقهما  لغة إشارة ز التدر ة تقدم المعنيين، المرا   عروضهم التدر
  

ة  ب من  الخدمة المطل   : )مبتدأ(لغة اإلشارة تدر
ة  20-18مجموعة من الموظفين يتراوح عددهم من تمكين  -1 ة للغة اإلشارة مهارات من الموظف   األساس

 ساعة  20 المستوي التدربيمعدل ساعات  -2
ة الثقافة -3 س -  و الفكر الحر القاعة متاحة لدي جمع  خانيو
كون خالل شهري  -4 ب س ر التدر ت   2018نوفمبر  –أ

ة  ب لغة اإلشارة من  الخدمة المطل   : )متوسط(تدر
لغتمكين مجموعة من الموظفين  -1 ة 15عددهم  ي ا من ال موظف  ما مهارات تق المتوسطة للغة اإلشارة 

ة د مع األشخاص ذوي اإلعاقة السمع  مكنهم من التواصل الج
 ساعة  30معدل ساعات المستوي التدربي  -2
ة الثقافة و الفكر الحر  -3 س-القاعة متاحة لدي جمع  خانيو
كون خالل شهري  -4 ب س سمبر -نوفمبرالتدر   2018 د
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ات العرض المقدم :  .1  محت
ل المؤسسات    و األفراد المعنيين علي التالي: أشتمل العرض التدربي المقدم من ق

  : شمل    العرض الفني و
 

ل تدرب - تم تناولها في  ة التي س  المادة التدر
ة  - ذ التدربمقترحة للتنخطة زمن   . ف
ة للمدرين .  -  السيرة الذات

 

  :شمل  العرض المالي و
شمل التدرب + المادة  - ة و التي  لفة الساعة التدر شمل ت قدم العرض المالي منفصل عن العرض الفني و

ة، لفة العامة للتدرب التدر  .إجمالي الت
  

م العرض :  .2 سل ب وموعد  دء في التدر  الفترة المتوقعة لل
ذ المن المتوقع أن يتم  - ع  األول (المبتدأ) تدرب تنف ر شهر من  الرابعخالل األسب ت ب  2018أ ، اما التدر

ع    . نوفمبرمن شهر  الثالثالثاني (المتوسط) خالل األسب
ب من المؤسسات و األفراد هو - ر 17 أخر موعد الستالم عروض التدر ت   .2018 أ
  

ب :  .3 ان عقد التدر  م
د لنادي الشروق واألمل التابع ل مقر الفي  قد عس التدرب ة الثقافةالجد ائن في حي البراق و الفكر الحر  جمع وال

سغرب حي األمل    .خانيو
 

ارات أخرى :  .4  اعت
ة تلتزم هذه األخيرة العروض التدر ار علي أحد الجهات المتقدمة  ع االخت م التالي ل  في حال وق ة بتقد جمع

  الحر: الثقافة و الفكر 
م  - ب تقد ة للتدر  . المادة العلم
قة المشاركة الفاعلة .  - ط ذ التدرب   تنف
ر  - م تق عدي للموظفينمستوي تقد لي و   ق
ب .  - ر نهائي عن التدر م تق  تقد

  
 :1مالحظة

سقة  م د من المعلومات الرجاء االتصال  تلفون الدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة على للمراجعة أو االستفسار أو لم
08:2051299 - 082075929  
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  :  المواصفات
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

ل   الش
االجمالي  

ل   الش

1  

ب لغة  ذ تدر تنف
  اشارة

Sign Language 
Training- Two 

Levels 
(Primary and 
Intermedicals 

ب لغة اشارة  ذ تدر  2عدد تنف
مستوى (مبتدئ ومتوسط ) 
ة :    حسب المواصفات التال

  تمكين مجموعة من الموظفين
لغ ة 20-18منعددهم  ي  موظف 

ا من ال للغة  المبتدئةمهارات تق
ة20معدل اإلشارة   ساعة تدر

  تمكين مجموعة من الموظفين
لغ ة 15عددهم  ي ا  موظف  تق

المتوسطة للغة مهارات من ال
مكنهم من التواصل  ما  اإلشارة 

د مع األشخاص ذوي اإلعاقة  الج
ة ة 30معدل  السمع  ساعة تدر

  50  ساعة

    

ل األرقام ش   االجمالي 

ل الحروف ش     االجمالي 


