
  جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
The Culture and Free Thought Association    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
  E.mail:Rowaida@cfta-ps.orgبريد إلكتروني:       76ص.ب:  خلف الهالل االحمر     –حي االمل  -خان يونس- قطاع غزة

P.O.BOX 76 , KHAN YOUNIS, GAZA STRIP    FAX:08-2067299 TEL: 08- 2051299 :082075929  
Website:www.cfta-ps.org  

 

  
ــــخ :    م25092018التار

 
 
  

ئجار قاعة مع  استدراج عروض أسعار افةتوفير اس ات ض   ووج
WHC/HR/2018-09-47 

 
  

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

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

    
ــــج  –مركز صحة المرأة  يرغب ة التابع البر افة في  الحر الفكر و الثقافة لجمع ئجار قاعة مع توفير ض اس

ات غذاء ، وذلك  ل من مشروعووج حسب  المرخصةالمطاعم والفنادق  من يرغب من فعلى ، CCP بتم
ه،  المشاركة فياالصول  ة والشروط المواصفات حسب وذلك العرض تعبئة عل   : التال

  
ة اسم الفاتورة .1    الحر الفكر و الثقافة جمع
د يتم .2 لغ سد ك الم ــــخ من يوم 28 خالل ش   الفاتورة استالم تار
مة ةضر  شامل السعر .3    المضافة الق
   المنبع من ضربي خصم شهادة إرفاق .4
ة .5  . األسعار أقل ملزمة غير الجمع
ة .6 م لة ال ادة قا ة النقصان أو لل س  .%25 ب
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
ة عشر  العروض استالم موعد .10 احا الساعة الحاد ــــخص  .م30092018 بتار
تم .11 ة  الساعة العروض فتح س احاعشر الحاد ــــخ والنصف ص  .م30092018 بتار
سي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض سلم .12 س خان الرئ   يو
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  : لمواصفاتا

  

  
  

  مالحظة : 
ة مع  - ذ الفعال د موعد تنف تم تحد ه العرض من خالل س كون في من يرسو عل ادارة المركز على أن 

ة ر دا ت   .شهر أ
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ة الوحدة المواصفات الصنف الرقم م  الوحدة سعر ال
ل  الش

االجمالي 
ل   الش
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ئجار قاعة  اس

مع توفير 
افة  ض
ات  ووج

  

ااس افة ووج  تئجار قاعة مع توفير ض
 :  ةالتالالمواصفات حسب 

  سع  شخص  150قاعة الى الأن  ت
  ات من جهاز افة اللوجس  LCDتوفير 

 3وشاشة عرض وجهاز صوت و عدد 
ك ك ضروري وجود ( ما   السلكي ). ما

  ار توفير موتور في حال انقطاع الت
ائي ه  .ال

 فة أ   ن تكون القاعة مك
ك  وفي ب  مشروب ساخن :شملال

ه، شاي،( اف افة  قهوة) س فة + ض خف
تفور او ( سكوت المالح  3الب أنواع من ال

  والحلو)
  ة شمل: الغذاء وج ضاء  و ة لحوم ب وج

طاطا +أرز  (دجاج)  سلطات +أنواع  3 + 
  ارد مشروب

 150  شخص

 

 

ل اإلجمالي    أرقام  الش
 

ل اإلجمالي   حروف الش


