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رقم تليفون  -جوال ................... /

يرغب مركز صحة المرأة – البريج التابع لجمعية الثقافة و الفكر الحر فﻲ خان يونس فﻲ توريد وتركيب
خﻼط بتمويل من  ، UNFPAفعﻠﻰ من يرغب من الشركات المرخصة حسب اﻻصول فﻲ المشاركة عﻠيه
تعبﺋة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التالية :
 .1الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر
 .2يتم تسديد المبﻠغ بشيك خﻼل  28يوم من تاريخ استﻼم الفاتورة
 .3السعر شامل ضريبة القيمة المضافة
 .4إرفاق شهادة خصم ضريبﻲ من المنبع
 .5الجمعية غير مﻠزمة بأقل اﻷسعار .

 .6العرض قابل لﻠزيادة والنقصان بنسبة .25%
 .7الع لة للع ض ال الي :ال ل
 .8ال ع ة غ
.9

مل مة أقل اﻷسعار

خ و ت ق ع ﻼ م الع ض الف ي وال الي ال ق م م ق ل م ود ال مة

 .10آخر موعد ﻻستﻼم العروض الساعة الحادية عشر صباحا بتاريخ 2018/06/26م.
 .11سيتم فتﺢ العروض الساعة الحادية عشر والنصف بتاريخ 2018/06/26م.
 .12تسﻠم العروض فﻲ ظرف مﻐﻠﻖ ومختوم فﻲ المكتب الرﺋيسﻲ بخان يونس
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