
  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  

 

  
ارخ :   م16/07/2018 ال

 

 

  
 

BEG/ P /2018-06-39 
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  / ...................  جوال  - تليفون رقم/ ......................................       العنوان
    

  في،  CCPوبتمويل من  يونس خان في الحر الفكر و الثقافة جمعيةمركز بناة الغد التابع ل رغبي
 حسب المرخصةوالمطابع  الشركات من يرغب من فعلى ،لدروس توضيحية   توريد اسطوانة نسخ و

  : التالية الشروطو المواصفات حسب وذلك العرض تعبئة عليه المشاركة في االصول
  

  الحر الفكر و الثقافة جمعية باسم الفاتورة .1
  الفاتورة استالم تاريخ من يوم 28 خالل بشيك المبلغ تسديد يتم .2
   المضافة قيمةال ضريبة شامل السعر .3
   المنبع من ضريبي خصم شهادة إرفاق .4
 . المورد نفقة على التوريد .5
 العملة بالشيكل .6
  ختم وتوقيع العرض من المورد .7
  . األسعار بأقل ملزمة غير الجمعية .8
  .%25 بنسبة النقصان أو للزيادة قابلة الكمية .9
 .م18/07/2018 ربعاءاألظهرا يوم الثانية عشر الساعة  العروض الستالم موعد آخر .10

 ..م18/07/2018 بتاريخ الثانية عشر والنصف ظهرا الساعة العروض فتح سيتم .11
  يونس بخان الرئيسي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض تسلم .12

  
  
   
    المشتريات دائرة                                                 المورد وختم توقيع  

           .....................                                         ..........................  
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لدروس اسطوانة و توريد نسخ 
ية :حسب المواصفات التال توضيحية  

اصة خدروس توضيحية نسخ  -
 بمعرض الوسائل

 DVDاسطوانة ليزر من نوع  -
على أن تكون مفتوحة  4Gحجم 

 لالضافة عليها 
طباعة ملصق على االسطوانة فرز  -
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