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  استدراج عروض أسعار 
د  ستور ة وطواقي مال اض   ر

BEG/TS/2019-04-18 
 
  

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

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في التابع إلى  بناة الغد مركز رغب ي ة وطواقيتورد جمع س راض فعلى من ،   مال

ه تعبئة العرض والمحالت الشرات يرغب في المشاركة من  وذلك حسب المرخصة حسب االصول ، عل
ة :    المواصفات والشروط التال

  
ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع   لفاتورة 
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
لة لل .6 ة قا م ة ال س  .%25ادة أو النقصان ب
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
احا العاشرة موعد استالم العروض الساعة  .10 ــــخ ص  م. 11042019بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 احا س ــــخ  العاشرة والنصف ص  م. 11042019بتار
سسلم العروض في ظرف مغلق ومخ .12 خان يو سي    توم في المكتب الرئ

  
  
  

ات                                       توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

NIS  
االجمالي  

NIS  

  رنقت  1

الشعار  ع  م مطب ترنق لجنة التحك
حسب  سم18*18على الظهر مقاس
ة    :المقاسات التال

عدد  XLمقاس ،  5عدد  Lمقاس  - 
س مقا5عدد  XXLمقاس ،  5

XXXL   5عدد 

  ترنق
  

20      

ة  2   طاق
ة اعة  طاق ة مقاس وط شعار الجمع

  سم6*6
ه       100  طاق

3  

لوزة  طقم 
  وشرط

ع  ك مطب كرا سم لوزة قطن أوال
سر  شعار صغير على الجانب األ

اآلتي: 10*10مقاس   سم 
)XL=30 – XXL=55 – XXXL=15(  

      100  لوزة

4  

شعار  لوزة مع شرط بولستير  ال  لألش
لوزة  كبير وسط الصدر على ال

سم ولشرط مقاس 18*18مقاس
اآلتي: 10*10 سرى    على الجهة ال

عدد    16، مقاس 40عدد 14مقاس 
 60عدد 18مقاس ، 50

  طقم 

150      

5  

ان  لوزة مع شرط بولستير  للفت
اعة  شعار كبير وسط الصدر على وط

لوزة مقاس لشرط او ، سم 18*18ال
سرى  10*10مقاس سم على الجهة ال
  :اآلتي
، 50عدد  Sمقاس  ،60عدد 18مقاس

  40عدد  Mمقاس 

150      

األرقام ل االجمالي     ش

الحروف  لاالجمالي      ش


