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  استدراج عروض أسعار
ب   د وترك ل صناعيتور     انج

SWA/ EQ/2019-09-52 
 

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

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

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

ل صناعي ه تعبئة والمحالت  لى من يرغب من الشراتفع ،  انج المرخصة حسب االصول في المشاركة عل
ة :    العرض وذلك حسب  المواصفات و الشروط التال

  
ة الثقافة و الفكر الحر  .1 اسم جمع  الفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم   يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق  السعر شامل ضر
لغ عن اق شهادة خصم ضربي من المنبع إرف .4 ل دوالر 350في حال زادة الم الش عادله   أو ما 
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
 توقيع العرض من المورد .6
ع .7  مدة سران العرض : أسب
ة  .8 م ة ال س ادة أو النقصان ب لة لل  .%25قا
احا  العاشرةاستالم العروض الساعة موعد  .9 ــــخ ص  .م30092019بتار

تم فتح .10 احا  العاشرةالعروض الساعة  س ــــخ  والنصف ص  م. 30092019بتار
س .11 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 : 
ب - ل الترك ل المهندس المشرف ق م عينة مع شهادة المنتج لالعتماد من ق  تقد
م زارة مركز الشروق واالمل  - اني  –مكن ا مهال سل ل تعبئة العرض و ان ق  لمعاينة الم
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.....................                                                 .....                ................................  

  
 

ة الوحدة المواصفات الصنف الرقم م  ال
سعر 

الوحدة 
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تورد 
ب  وترك

ل  انج
  صناعي 

ب ت د وترك ل صناعي  ور انج
ة : حسب المواصفات ال   تال

ب  - ل صناعي تورد وترك انج
ملم أو ما 35نخب أول ارتفاع 

ب  اد الالزمة المو عادله مع ترك
ل روالت اال  للتوص عضها  نج ب

عض وهي لفائف  ال
adhesive وغراءseaming 

tabs   ت حسب ب وت
ة ومراعاة المواصفات األور  و
ل روالت اال  لتوص طول  نج

مات  الساحة حسب تعل
 المشرف.  المهندس

ة األرض وعمل الالزم  - س
مات المهندس  حسب تعل

  المشرف

متر 
ــع   م

260  

 

  

ل   الش األرقام   اإلجمالي 
  

ل الش   حروف  اإلجمالي 


