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ــــخ :    م28062020التار

  
  استدراج عروض أسعار 

ة  د قرطاس ليتور شك   ومواد فن 
HQ/ST/2020-06-37 

 
  

 ................ل مرخص   ......... ..............................  رقم المشتغ.....اسم مقدم العرض  ........... 
 

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في المركز الثقافي التابع إلى رغب ي ةجمع  ،استدراج عروض أسعار تورد قرطاس

ل بوذلك  اتالشرات فعلى من يرغب في المشاركة من ،  ROSAمن تم المرخصة حسب االصول ،  والمكت
ة : ف ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال  عل

  
ة الثقافة و الفكر الحرلفاتورة ا .1   .اسم جمع
ك .2 ش لغ  د الم سد ة يتم  ــــخ استالم ال 28خالل   حوالة بنك  .فاتورةيوم من تار
مة المضافة .3 ة الق   .السعر شامل ضر
  .إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع .4
أقل األسعار .5 ة غير ملزمة   .الجمع
ة الحق في تجزئة العرض عند الحاجة لذلك.  .6  للجمع
ة .7 م ة  ال س ادة أو النقصان ب لة لل  .%25قا
ل .8  .عملة العرض : الش
ع .9  .مدة سران العرض : أسب

  .وتوقيع العرضعلى المورد ختم  .10
احا موعد استالم العروض الساعة  .11 ــــخ العاشرة والنصف ص  .م06072020بتار
تم فتح العروض  .12 ــــخ س ام من تار  .استالم العروضخالل ثالثة أ
س .13 خان يو سي    .سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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 :  المواصفات
لد 

شأ  الم
سعر   اإلجمالي

 الوحدة
ة م  الرقم  الصنف المواصفات  الوحدة ال

 ملونسم  8ملفات   ملف 10      

د  تور
ة  قرطاس

ومواد فن 
لي    شك

1. 

 .2  ملونسم  4ملفات   ملف  10      

ة  آلة  2       ة علم  .3  آلة حاس

ة  25        .4  أقالم جاف مونتكس  عل
اسة مكتب وسط   عدد  5        .kangaro  5د

ة  10       س وسط  عل اب  .6  624 د

ع ) A5     )3دفتر   دفتر  280        .7  موض

ض  فةل  30        .8  الصق شفاف ع

ة  30        .9  الصق يوهو سائل   عل

خ  400       ف  ف ض خف  .10  ورق بروستول أب

خ  200        -ورق برستول ملون زهري   ف
  ازرق   -اخضر فاتح  - اصفر 

11. 

د كبير   مشرط  20        .12  مشرط حد

      
ح  2   ل

ب  ح فل م 1.50شارت مقاس ل
  " معلق " سم 90×

13. 

اسة  5       اسة طخ  د ع االصليمن  د  .14  الن

ة  20       اعة ملون  عل س ط اب  .15  د

شارتأرجل ستاند   ستاند  2        .16  فلب 

 .17  فسفورأقالم   أقالم  30      

ة  20       ت بورد " سبورة "أقالم   عل  .18  وا

ع ممتاز اجات  اجة  280       ك ن  .19  الس

 .A4   20ورق    كرتونة  10      

ة  10        .21  لوتاك  عل

ةاسف كورة   دستة  20        .22  نج

لون  دستة  10       الت نا ع الممتاز فا  .23  من الن

 .24  م  50بروستول رول   لفة  3      

ل  20عدد ملفات انجاز   ملف  10       فا
  داخلي

25. 

 .26  ممحاة سبورة  عدد  4      



  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  

  

 

 100عدد  مظارف دعوات  كرتونة  2      
رتونة الواحدة ال   مظروف 

27. 

ة  2       كس أقالم   عل ل " ت  .28  م

      
  طقم  20

 choschأقالم اسطنبولي طقم 
  الوان  8

29. 

      
ة  80 ة أ  عل لون  12 عدد  لوان جواشعل

  صغيرحجم 

30. 

س مقاس   لوحة  25       انف  .31  60×80لوحات 

ألوان  6عدد لك آ لوان أطقم   عدد  40      
  ملم  75حجم اللون 

32. 

لك   طقم  20        .33  طقم فراشي رسم ا

ة  20       ة   عل  .34  ممل 200وان اوكر ألعل

ة  40       خاخ أل  عل ه  " رش " وان اسبر
  ألوان

35. 

ة  20       ة   لع ة شطرنج كبيرة خش لع
  X 20 30مقاس 

36. 

ل أرقام   الش   االجمالي 

ل حروف   الش   االجمالي 

  
  مالحظة : 

  "  مستردةارفاق عينة "  -
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