
جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

Quotation عرض سعر

رقم )17(

استدراج عروض أسعار توريد أدوات ومواد لنشاء خيمة 

بدوية

الثنين 08/08/2022اليوم والتاريخ:

استدراج عروض أسعار توريد أدوات ومواد لنشاء خيمة بدويةموضوع عرض السعر

دولر أمريكيالعملة

المشروع

الممول

MAP / العمل معا  لجل التغيير - المرحلة الثالثة

Medical Aid for Palestinians(MAP)

رقم عرض السعر 

للمركز

WHC/Initiative/2022-08-65

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 ااستدراج عروض أسعار 

توريد أدوات ومواد لنشاء خيمة بدوية،  وذلك من خلل تنفيذ مشروع " حماية وتمكين النساء للعمل معا من اجل 

التغيير "، وبموجب الشراكة بين جمعية الثقافة والفكر الحر مع جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP ، فعلى من 

يرغب من الشركات والمحلت المرخصة حسب الصول في المشاركة، فعليه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات 

والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع2

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة3

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة4

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار .5

الكمية قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.6

عملة العرض : الدولر7

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 8

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهر9

على المورد ختم وتوقيع العرض10

موعد استلم العروض الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس بتاريخ : 112022/08/11

سيتم فتح العروض الساعة الواحدة والنصف من يوم الخميس بتاريخ: 122022/08/11

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس13

العرض قابل للتجزئة14
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جدول الكميات والسعار

الجماليسعر الوحدةالكميةالوحدةالصنف# المواصفات

بساط تراثي ملون مقاس طول  1.00 قطعةبساط1

8 متر وعرض 1 متر

ديشت أخضر مقاس 8 متر  8.00 قطعةديشت "حشيش أخضر"2

وسمك 5 سم

مساند اسفنج سمك 5 سم 8.00 قطعةمساند3

كرات صوف بألوان مختلفة  100.00 لفة خيوط الصوف4

حجم كبير

خيمة بدوية محاكة بطريقة  1.00 قطعةخيمة بدوية5

جيدة وبألوان وطنية " أسود، 

أحمر ، أخضر" مقاس 8 متر 

بحيث تشتمل على 10 أعمدة 

بارتافع مترين ونصف

خرز ذهبي اللون حجم صغير 2.00 كيلوخرز6

   لفة حبل سمك 12 سم 10.00 متر حبال7

 فرشات اسفنج  سمك 12 سم 10.00 قطعةفرشات8

برق نجم ألوان حجم صغير 2.00 كيلوبرق الوان9

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

)أرقام(

)حروف(
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  جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
The Culture and Free Thought Association  

  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  E.mail:cfta@palnet.comإلكتروني:    بريد    76:ص.ب   ل االحمر    خلف الهال   –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  

  

 

شا  د أدوات ومواد إل ة تور دو مة    ء خ
  مقدمة: 

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

ة والوس من قطاع غزة : الجن ة و ج ات ة الثقافة والفكر الحر ع تحقيق أهدافها االس   .  تعمل جمع
   التغي ة  عمل س  لت سان؛  اإل حقوق  ع  قائمة  مؤسسة  تها كونها  واستمرار الحر  والفكر  الثقافة  ة  جمع دور  ز  تع

ادة المجتمع  ق جا   اال

  اب الء التغي  مجتمعاتهم. تمك األطفال والش ساء واالشخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور و   وال

  .سان  مجتمعاتهم ة، وحقوق اإل ا العدالة االجتماع ح قضا ، والمح لط الء التغي المجتم  تمك و

   ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة سان خاصة لل حقوق اإل اف  قرار والرأي ورجال  ع مستوى صناع ال  - زادة الو واالع

  اإلصالح. 

ة:   ة، الخدمات المتنوعة التال ج ات ة الثقافة والفكر الحر، و إطار سعيها لتحقيق أهدافها االس   تقدم جمع

   ة القانون والصحة  ة  س الج والصحة  ة  والتغذ ة  والوقا كر  الم شف  وال ة  اإلنجاب الصحة  شمل  و ة:  الصح الخدمات 

ة  م المشورة. والخدمات الصح   المتخصصة وتقد

 والخدمات م  الموارد  التعل ة  وتنم شط)  ال م  (التعل الدرا  والدعم  والمعارض  ة  ف الص مات  المخ شمل  و ة:  ال

ادة.  ة المعارض والتدرب ع الق   الماد

  رامج ة و ة للمرأة واأل شمل الحمالت والمساعدة القانون ة وتعبئة المجتمع: و   اإلرشاد. الدفاع والتوع

  .ع القراءة. الخ ، أسب داع، الحكوا ، ملت اإل شمل المهرجان الثقا ة: و شاطات الثقاف   ال

   ح والم الرحالت  مثل  ة  ترفيه خدمات  واجتما  نف  دعم  خدمات  شمل  و  : االجتما النف  الدعم  خدمات 

ة.  ف مات الص ة والمخ   والدراما النفس

شمل  ناء القدرات: و ب و ة التدر ة والقاعد   هذا بناء قدرات المؤسسات المحل
  

ة الثقافة والفكر الحر خان يو قوم  ــــج التابع لجمع ة  س مركز صحة المرأة ال ا ة العون الط  مع ال جمع
ي   ذ للفلسطي نف وع "  ب ساء للعمل معا من أجل التغي م ة وتمك ال تحس الوصول إ والذي يهدف  "  حما

ات من العنف المب ع إ  طان الثدي والناج ات  ساء المصا ل حصول ال سه ة من خالل  الخدمات الطب
تهن لحقوقهن   عزز مشاركتهن ومنا ما  ة وتمكينهن  ة المناس ة والعالج ع االجتما ع الخدمات الطب الن

ل فاعل     .  ش
  

ه   ة الثقافة والفكر الحر   تعلنوعل ة  قالة مستلزمات  ورد  لت عن حاجتها  جمع ــــع الصغ ل اثن من المشار وذلك لتم
ع االجتما  ات من العنف المب ع الن ساء الناج ة. المواصفات حسب وذلك لل   المطل
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ة التا  ات المعن   : تقدم ال

شمل             ، ع أن   : العرض الف
  قة  التورد ات السا كة (القوة العاملة + الخ ة لل ة الذات قة) الس د سا   + عقود تور
 د األصناف ة تور  جدول زم محدد لعمل

شمل:    العرض الما ع أن 
  

  الدوالر عملة  سعر  عرض  م  ه  تقد ف ورد  ما  ام  االل مع  كة  ال من  تعبئة    معتمد  ورة  مع 
عه وختمه.  ة وتوق الجمع  العرض الخاص 

  وذلك المنبع  من  خصم  وشهادة  ة  فوات  من  ة  المال األوراق  عن  صورة  دنا  تزو ورة 
ة الثقافة والفكر  ه  جمع  . الحر  حسب النظام الما المعمول 

 

م الف والما للعروض المقدمة:    معاي التقي
م الف والما   الرقم   % الدرجة   معاي التقي

م الف   أوال    % 50  التقي

ة    . 13 قة المواصفات الفن   40  مطا

ة لها     . 14 ة الذات كة والس   5  سمعة ال

د   . 15 قة  التور ة السا  5  الخ

ا    % 50  العرض الما   ثان

م الف والما    % 100  إجما التقي

 
 مالحظات:   

 " دة  لألصناف  ورة ارفاق عينة " مس
  عد اصدار ة  ةأمالتورد فوري لألصناف المطل ا    ر التورد م
  ة الحق  تجزئة عرض السعر  للجمع
  :وع جوال رقم سقة الم م د من المعلومات الرجاء االتصال  للمراجعة واالستفسار أو لم

0592508700      
 ة: سلم جميع العروض فقط ع العنوان التا شارع الرحمة   – األمل  –الثقافة والفكر الحر  جمع

س.    خان يو
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