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ال ارخ 2019/04/08 :م

استدراج عروض أسعار
تور د مﻼ س ر اض ة وطواقي

BEG/TS/2019-04-18

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

رقم تل فون  -جوال

.........................
...........................

ﻳﺮﻏﺐ ﻣﺮﻛﺰ بناة الغد التابع إلى جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ في تور د ﻣﻼ س راض ة وطواقي  ،فعﻠى ﻣﻦ
ﻳﺮﻏﺐ في المشارﻛة ﻣﻦ الشﺮات والمحﻼت المﺮخصة حسﺐ اﻻصول  ،عﻠ ه تعبئة العﺮض وذلك حسﺐ
المواصفات والشﺮوط التال ة :
 .1الفاتورة اسم جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ
 .2ﻳتم سد د الم ﻠغ ش ك خﻼل  28ﻳوم ﻣﻦ تار ــخ استﻼم الفاتورة
 .3السعﺮ شاﻣل ضﺮ ة الق مة المضافة
 .4إرفاق شهادة خصم ضﺮ بي ﻣﻦ المنبع
 .5الجمع ة ﻏيﺮ ﻣﻠﺰﻣة أقل اﻷسعار .
 .6ال م ة قا ﻠة لﻠ ادة أو النقصان ب س ة .25%
 .7عمﻠة العﺮض  :الش ل
 .8ﻣدة سﺮ ان العﺮض  :أسب ع
 .9عﻠى المورد ختم وتوقيع العﺮض
 .10ﻣوعد استﻼم العﺮوض الساعة العاشﺮة ص احا بتار ــخ 2019 04 11م.
 .11س تم فتح العﺮوض الساعة العاشﺮة والنصف ص احا بتار ــخ 2019 04 11م.
 .12سﻠم العﺮوض في ظﺮف ﻣغﻠق وﻣختوم في المكتﺐ الﺮئ سي خان ﻳو س
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المواصفات :
الرقم

الصنف

1

ترﻧﻖ

2

طاق ة

3

4
طقم لوزة
وشرط

5

المواصفات
تﺮنق لجنة التحك م ﻣطب ع الشعار
عﻠى الظهﺮ ﻣقاس18*18سم حسﺐ
المقاسات التال ة :
 ﻣقاس  Lعدد  ، 5ﻣقاس  XLعدد ، 5ﻣقاس  XXLعدد 5ﻣقاس
 XXXLعدد 5
طاق ة وط اعة شعار الجمع ة ﻣقاس
6*6سم
ﻠوزة قطﻦ أوﻻ كﺮا سم ك ﻣطب ع
شعار صغيﺮ عﻠى الجانﺐ اﻷ سﺮ
مقاس10*10سم اﻵتي:
)(XL=30 – XXL=55 – XXXL=15
ﻠوزة ﻣع شﺮط بولستيﺮ لﻸش ال شعار
ﻛبيﺮ وسط الصدر عﻠى ال ﻠوزة
مقاس18*18سم ولشﺮط ﻣقاس
10*10عﻠى الجهة ال سﺮى اﻵتي:
ﻣقاس 14عدد  ، 40ﻣقاس16عدد
 ، 50ﻣقاس18عدد 60
ﻠوزة ﻣع شﺮط بولستيﺮ لﻠفت ان
وط اعة شعار ﻛبيﺮ وسط الصدر عﻠى
ال ﻠوزة ﻣقاس18*18سم  ،والشﺮط
ﻣقاس10*10سم عﻠى الجهة ال سﺮى
اﻵتي:
ﻣقاس18عدد  ،60ﻣقاس  Sعدد ،50
ﻣقاس  Mعدد 40

الوحدة

تﺮنق

ال م ة

سعر الوحدة
NIS

اﻻجمالي
NIS

20

طاق ه

100

ﻠوزة

100

150

طقم
150

اﻻجمالي اﻷرقام ش ل
اﻻجمالي الحروف ش ل
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