
جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

Quotation عرض سعر

رقم )33(

استدراج عروض أسعار توريد أجهزة رياضية

الثلثاء 30/08/2022اليوم والتاريخ:

استدراج عروض أسعار توريد أجهزة رياضيةموضوع عرض السعر

شيكلالعملة

المشروع

الممول

مكافحة العنف وتمكين النوع الجتماعي 2022

United Nations Population Fund

رقم عرض السعر 

للمركز

WHC/EQ/2022-08-83

الفاكس

بيانات مقدم عرض السعــر

اسم مقدم عرض السعــر / الشركة

رقم المشتغل المرخص

المدير المسئول

جهة التصال بالشركة

العنوان

الهاتف

الجوال

البريد اللكتروني
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جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

يرغب مركز صحة المرأة – البريج التابع لجمعية الثقافة و الفكر الحر في خان يونس في  استدراج عروض أسعار 

توريد أجهزة رياضية، وذلك من خلل تنفيذ مشروع " منع العنف القائم على النوع الجتماعي والستجابة له في قطاع 

غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية" بالشراكة مع صندوق المم المتحدة للسكان )UNFPA(وتمويل من الصندوق 

المركزي لمواجهة الطوارئ )CERF( ، فعلى من يرغب من الشركات والمراكز والمحلت الرياضية المرخصة 

حسب الصول في المشاركة عليه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة2

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة3

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع4

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار .5

العرض قابل للتجزئة6

الكمية قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.7

عملة العرض : الشيكل8

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 9

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهر10

على المورد ختم وتوقيع العرض11

موعد استلم العروض الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم الثلثاء بتاريخ : 122022/09/06

سيتم فتح العروض الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم الثلثاء بتاريخ: 132022/09/06

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.14
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جدول الكميات والسعار

#
الصنف

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمالي

Total 

Price

المواصفات

توقيع وختم المورد
Page 3 of 6

دائرة المشتريات / جمعية الثقافة والفكر الحر

E.mail: Rowaida@cfta-ps.org   :قطاع غزة-خان يونس- حي المل – خلف الهلل الحمر ص.ب:76    بريد إلكتروني

P.O.BOX 76 , KHAN YOUNIS, GAZA STRIP    FAX:08-2067299 TEL: 08- 2051299 :082075929

Website:www.cfta-ps.org

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



جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

1Electrical Treadmill1.00 عدد TECHNICAL CHARACTERISTICS •

Elevation- incline 0-15% grade and -

downhill -3 to 12% grade for eccentric 

loading

Heart Rate Monitoring - chest strap 

telemetry and contact handgrip to 

ensure proper training intensity

Applications: Orthopedic, Sports 

Medicine and Athletic Training 

Exercise, Cardiopulmonary Exercise,

 Older Adult Exercise, Pediatric 

Exercise, Neuro rehabilitation Exercise

Dimensions:For Adult

Running Area:  )150 x 50 cm( or more

Deck: 1" thick )2.5 cm( reversible 

Teflon impregnated high density 

composite fiber

 Motor:1.5 and more   HP

:Speed Range

)Forward: 0-10 mph )0-16.9 km/h

mph ).16 km/h( increments 1.

Elevation: 0-15% grade or -3 to 12%

 grade and contact handgrips

Power 230 VAC, 50/60 Hz, 20 AMP 

;dedicated line

includes hospital grade plug with 12'

 )3.7 m( power cord

.Patient Capacity: 400 lb )182 kg

: Warranty

years warranty including labor and  2

spare parts

توقيع وختم المورد
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2mattress For Sport10.00 عدد For Adults/Men &women

 Exercise mattress

Color –Solid

Cm Long 180

Cm width 60

Cm Thinness or more 0.6

Material:  NPR

A catalog should be provided with the 

.offer

3Trainer Abdominal2.00 عدد Adjustable Core and abdominal     ·

trainer

)Dimension: For Adult )Men women    ·

Weight: 100KG LOAD Capacity or     ·

more preferred

Foldable    ·

Light weight    ·

Ergonomic design   ·

Material : Iron or stainless steel    ·

Easy to assemble  ·

: Warranty

years warranty including labor and  2

spare parts
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4Orbitrac Cross Trainer 

Exercise Bike

·       Dimension:  for Adult , Max user 2.00 عدد

weight: 130 Kg

Orbitrac Cross Trainer Exercise       ·

Bike

 Folding mechanism      ·

Operation Mode Mechanical      ·

Fan/wind wheel: fiber wind wheel,      ·

  diameter of around 430mm

.Breaking resistance track       ·

Feedback: Multi feedback read out       ·

displays scan, time, speed, distance,

. pulse and calories

Adjustable tension strap with        ·

.control knobs

Drive system: chain drive       ·

Handle bars: dual action combines       ·

cycling with rowing action handle bar 

and inverted u type fixed handle bar 

in-built contact heart rate sensor with 

foam hand grips

adjustable seat      ·

Display: LCD display       ·

computerized console

Monitor display: scan, time, speed,      ·

. distance, calories

: Warranty

years warranty including labor and  2

spare parts

المبلغ الجمالي بالشيكل

المبلغ الجمالي بالشيكل

)أرقام(

)حروف(
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  توريد أجهزة رياضية  

ة، مستقلة، ة، غ رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر، و مؤسسة أهل ا   1991تأسست عام  جمع اد ، تلعب دورا ق
ة   اب والمرأة  المحافظات الجن ر حقوق األطفال والش ر المجتمع المد الفلسطي من خالل العمل ع تط تط

ة الثقافة والفكر الحر ع   ة و  والوس من قطاع غزة.  تعمل جمع ج ات   :  تحقيق أهدافها اإلس

ة  )1 ز دور جمع جا  تع ة التغي اإل س عمل سان، لت تها كونها مؤسسة قائمة ع حقوق اال الثقافة والفكر الحر واستمرار
ادة المجتمع.   ق

ساء (ذوي اإلعاقة  )2 اب وال الء التغي  مجتمعاتهم.  ودونالمساهمة  تمك األطفال والش  اإلعاقة)، ليتقلدوا دور و
افة   )3 ة ل ساو ا الجودة والمشاركة الم ح قضا "، لط الء التغي ما فيهم "و المساهمة  تمك أعضاء المجتمع المد 

  األطراف. 
ا  )4 اف محل ادة الو واالع ا المساهمة  ز ما تم اإلعالن عنها    ودول سان  ات  حقوق اال سا واتفاق القانون الدو اإل

  المتحدة. األمم 
وع:  ذة عن الم   ن

ف   أة م ي ة ال ج - ص قافة  ال ة ال ع ع ل ا اكة مع  ال ال اكة معوالف ال  ة  ال وق األم ال ص
ان  اكة مع UNFPAلل ال ة   و مة ال ة  ال اع غ اعي في ق ع االج ي على ال ف ال ة للع ا وع ال واالس م

ة   فة الغ   وال
  

ة   :  الخدمة المطل
  د أجهزة ــــج بتور ة الثقافة والفكر الحر مركز صحة المرأة ال ة  ترغب جمع ة وتجه صالة العاب راض راض

ساء  ل ة  ومساعدتهم ع  ل ل النف  وذلك بهدف تحس الحالة النفس شاطات   إعادة التأه وممارسة ال
ل طب      ش
ة:    المخرجات المطل

  ة لل اض ة لصالة األلعاب ال اض د أجهزة ر دات من خالل تور ــــج وذلك  س مركز صحة المرأة ال
ساء   الدعم النف  ا خدمات    لتحس وصول ال

 
 

ة لفرز العطاء:  م  اللجنة الفن   معاي التقي

 : م ا قسم   ينقسم التقي

ة  - 1 م المواصفات الفن  . (Technical Evaluation)تقي
م الما  - 2   .(Financial Evaluation)التقي

   . م الما ة + التقي م المواصفات الفن م النها = تقي  التقي

ة ( - 1 من المواصفات   % 100صنف ال يتحصل ع   ): أيItem Specificationsالمواصفات الفن
عد من المنافسة.  س ة  ة األساس   الفن

  
كة  - 2  ): Company Performance( سمعة وأداء ال
 

كة مع القطاع الحكو " وزارة الصحة "   م حسب األداء السابق لل   تق
  
شأ - 3   ): (Country of Origin لد الم

ا                    شأ من احد الدول  أم لد الم كون  ان  –ان  ا ة  –ال ا الغ ا –أورو ال   اس
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م الف والما للعروض المقدمة:    معاي التقي

  

م الف والما   الرقم    الدرجة %   معاي التقي

م الف    %50  أوال التقي

ة     .1 قة المواصفات الفن   30  مطا

ة     .2 ة الذات كة والس   10  سمعة ال

شأ    .3   10  لد الم

ا العرض الما    %50  ثان

م الف والما    %100  إجما التقي

ات العرض:      محت
ات              : تقدم ال ة التا  المعن

شمل  ، ع أن    : العرض الف
    قة + االسهامات قة  تورد األجهزة + عقود تورد سا ات السا كة (القوة العاملة + خ ة لل ة الذات الس

ع العطاء)   ة لألجهزة موض س ال ات اإلدارة  ر المجال + الخ  تط
  .د األجهزة ة تور  جدول زم محدد لعمل
  ل جهاز موضح فيها جميع المواصفات و ج خاص ل ل جهاز . ارفاق كتال سسوارات الخاصة ل شأ واال  لد الم

  
شمل   : العرض الما و

  
  ه.  عرض السعر كة ع جميع ماورد ف ل ال  معتمد من ق
  غة   معبئة ومختومة العرض  ص
   كة ل االسعار مختوم وموقع من ال  تحل
 :  خاصةوط 

  
   ام الزمن م االل سل ــــخ توقيع العقد.   الفوري  الوقت المحدد لل  من تار
  .كة لطاقم العمل لدى المركز ل خب ف تفرزه ال ب ع استخدام األجهزة  من ق  ان تقوم تدر
  . لة)  حالة الدعم الف د عد البيع وتوف اسب (أجهزة  ام بتوف خدمات ما   االل
 كون هناك ضمان لألجهزة المورد ت  ان  كة للمؤسسة كحد اق س ل ال  ة من ق
   ة الضمان ع ان تحسب المدة من لة ف ار مجانا ط انة األجهزة شاملة قطع الغ ضمان وص كة  م ال تل

ب عليها.  لها واالنتهاء من التدر شغ ــــخ استالم األجهزة وتركيبها و  تار
ات                             لمورد ا تموختوقيع     ةجم دائرة المش    لحر كر االثقافة والف ع

 
    ......... .... ..... .......                                                              ..........................  
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ات واألسعارج م دول ال  

No. Equipment Specification & Options Photo Qty. شأ لد الم  

1 

  
Electrical 
Treadmill 
 

 TECHNICAL CHARACTERISTICS 
 -Elevation- incline 0-15% grade and 
downhill -3 to 12% grade for eccentric 
loading 
Heart Rate Monitoring - chest strap 
telemetry and contact handgrip to 
ensure proper training intensity 
Applications: Orthopedic, Sports 
Medicine and Athletic Training Exercise, 
Cardiopulmonary Exercise, Older Adult 
Exercise, Pediatric Exercise, Neuro 
rehabilitation Exercise 
Dimensions:For Adult 
Running Area:  (150 x 50 cm) or more 
Deck: 1" thick (2.5 cm) reversible Teflon 
impregnated high density composite 
fiber 
Motor:1.5 and more   HP  
Speed Range : 
Forward: 0-10 mph (0-16.9 km/h) 

 .1 mph (.16 km/h) increments 
Elevation: 0-15% grade or -3 to 12% 
grade and contact handgrips 
Power 230 VAC, 50/60 Hz, 20 AMP 
dedicated line ; 
includes hospital grade plug with 12' (3.7 
m) power cord 
Patient Capacity: 400 lb (182 kg . 
Warranty   :  
2 years warranty including labor and 
spare parts 

 

1 

 

2 

Orbitrac 
Cross 
Trainer 
Exercise 
Bike 
 

·      Dimension:  for Adult , Max user 
weight: 130 Kg 
·      Orbitrac Cross Trainer Exercise Bike 
·      Folding mechanism  
·      Operation Mode Mechanical 
·      Fan/wind wheel: fiber wind wheel, 
diameter of around 430mm  
·       Breaking resistance track. 
·      Feedback: Multi feedback read out 
displays scan, time, speed, distance, 

 

      
2 
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No. Equipment Specification & Options Photo Qty. شأ لد الم  

pulse and calories. 
·       Adjustable tension strap with 
control knobs. 
·       Drive system: chain drive 
·      Handle bars: dual action combines 
cycling with rowing action handle bar 
and inverted u type fixed handle bar in-
built contact heart rate sensor with foam 
hand grips 
·      adjustable seat 
·      Display: LCD display computerized 
console 
·      Monitor display: scan, time, speed, 
distance, calories. 
Warranty : 
2 years warranty including labor and 
spare parts 

3 
mattress 
For Sport 
 

For Adults/Men &women 
Exercise mattress  
Color –Solid 
180 Cm Long 
60 Cm width 
0.6 Cm Thinness or more 
Material:  NPR 
A catalog should be provided with the 
offer. 
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4 
Trainer 
Abdominal  
 

·    Adjustable Core and abdominal 
trainer 
·    Dimension: For Adult (Men women) 
·    Weight: 100KG LOAD Capacity or 
more preferred 
·    Foldable 
·    Light weight 
·   Ergonomic design 
·    Material : Iron or stainless steel 
·  Easy to assemble 
Warranty : 
2 years warranty including labor and 
spare parts 
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ات                             لمورد ا تموختوقيع     ةجم دائرة المش    لحر كر االثقافة والف ع
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