
  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 :    م24062020التار

 

  
 

  استدراج عروض أسعار
ب   د وترك اه لألطفالتور     ثالجة م

SWA/ EQ/2020-06-36 
 

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

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

  
س فيالبراق  –يرغب مركز الشروق واألمل  خان يو ة الثقافة  والفكر الحر  د التابع لجمع ب  تور وترك

اه لألطفال ه صول في الالمرخصة حسب األ والمحالت  فعلى من يرغب من الشرات ، ثالجة م مشاركة عل
ة :    تعبئة العرض وذلك حسب  المواصفات و الشروط 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  .5 ة غير ملزمة   األسعار . الجمع
ة  .6 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
ل. عملة العرض :  .7  الش
ة الحق في تجزئة العرض عند الحاجة لذلك.  .8  للجمع
ع .9  .مدة سران العرض : أسب

  .على المورد ختم وتوقيع العرض .10
احا استالم العروض الساعة موعد  .11 ــــخالعاشرة ص  .م29062020 بتار
تم فتح  .12 ف س ام من لعروض لالمظار ــــخ استالم العروضخالل ثالثة أ  .تار
س .13 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  
  
  
ات                                توقيع وختم المورد             ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
  

.....................                       .....                                              ................................  
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  المواصفات : 

  
  مالحظة : 

حي لمواصفات الثالجة ان أمكن ذلك.  - ج توض  ارفاق كتال
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ة الوحدة المواصفات الصنف الرقم م  ال
سعر 

الوحدة 
ل  الش

االجمالي 
ل شأ الش   لد الم

1  

تورد 
ب  وترك
ثالجة 
اه  م

ة "مشر
"   

ب  د وترك اه لألطفال  تور ثالجة م
ة "  حسب المواصفات  " مشر

ة :    التال
عادها  -  متر 1.30*0.55*0.90أ

ات )  4تحتوي على  - صنابير (حنف
ثر مع  ة المكن اضافة أ  تغط

ع  -  ستانلس مجلفنن

لتحتوي على  -   يماتور براز

ة  - س ة ب  %80أن تكون صح

اه -  يوجد بها جهاز تبرد للم

 املةضمان سنة  -

انها حسب الحاجة -   مكن نقل م

  1  ثالجة

 

  

ل   الش األرقام   اإلجمالي 
 

ل الش   حروف  اإلجمالي 


