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  ستدراج عروض أسعار  ا
اف المه والعاط  شاريخب أو اسالتعاقد مع     مجال اإل

WHC/T/2021-11-100  
 
  

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

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

     
  

ـــة –مركـــز صـــحة المـــرأة  يرغـــب ــــج التـــابع لجمع ــ س خـــان   الحـــر  الفكـــر  و  الثقافـــة الـ ســـتدراج عـــروض ا    يـــو
شاريللتعاقد مع   اف المه والعاط  م  خب أو اس وع، وذلك جال اإل ذ م ة  " من خالل تنف تمك وحما

سـاء للعمــل معــا مــن أجــل التغيــ  ـة العــون الطــ للفلســطين  " ال ة مــع جمع ــا  مــن يرغــب مــن فعــ ، MAPال
ات المرخصـة ـ ـه لمشــاركةا   االصـول حســب ال ــوط المواصـفات حســب وذلـك العــرض تعبئـةواألفــراد  عل  وال

ة   :  التال
  

اسم جمعا .1 ات "  ة الثقافة و الفكر الحر لفاتورة   "  حال ال
   الطرف ب  اتفاق عقد  .2
ك خالل  .3 ش لغ  د الم سد ـــخ استالم الفاتورة  28يتم  ـ   يوم من تار
مة المضافة  .4 ة الق   السعر شامل 
لغ عن ادة خصم  من المنبع إرفاق شه .5 ل 350 حال زادة الم الش عادله  "  حال  دوالر أو ما 

ات "    . األفراد وال
أقل األسعار .  .6 ة غ ملزمة   الجمع
ة ق عدد ساعات التدرب .7 س ادة أو النقصان ب لة لل  . %25ا
 الدوالر عملة العرض :  .8
ل للتجزئة  .9  العرض قا

ع  .10 ان العرض : أسب  مدة 
  ع المورد ختم وتوقيع العرض .11
ة موعد استالم العروض الساعة  .12 احا العا ــــخ  ص  . م2021 12 01بتار
تم فتح العروض  .13 ة والنصف الساعة س احا العا ــــخ ص  . م2021 12 01بتار
س  .14 خان يو   سلم العروض  ظرف مغلق ومختوم  المكتب الرئ 

  
ات                                              توقيع وختم المورد        ة الثقافة والفكر الحر  دائرة المش    جمع
     
   ......... ....                                                    ............                ..........................  
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  : مقدمة
 

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

ج من ات عة لها، ع تحقيق أهدافها االس ز التا ة الثقافة والفكر الحر من خالل المرا : قطاع غزة، تعمل جمع   ة و
ة التغي   .1 سي عمل سان ل تها كونها مؤسسة قائمة ع حقوق اال ة الثقافة والفكر الحر واستمرار ز دور جمع تع

ادة المجتمع.  ق جا   اإل
ساء  ، ابتمك األطفال، الش .2 ً ذوي اإلعاقات   –وال ادة كسفراء للتغي  مجتمعاتهم.  –شام  ألخذ الق
الء التغي ال .3 سان  مجتمعاتهم. تمك و ة ،و حقوق اال ا العدالة االجتماع ح قضا  مجتم والمح لط
ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة ع مستوى صن .4 سان خاصة لل حقوق اال اف  اع القرار والرأي  زادة الو واالع

 ورجال اإلصالح. 
  

ة الثقافة والفكر الحر عن حاجتها ل شاري للتعاقد مع مدر  تعلن جمع اف المه  خب أو اس ،   والعاط   مجال اإل
وع  شطة م ، وذلك ضمن أ ساء للعمل معا من أجل التغي ة ال ة مع  تمك وحما ا ال ــــج  ذ مركز صحة المرأة ال تنف

ي  ة العون الط للفلسطي ات من  ، MAP جمع ساء الناج ة لل وع إ تحس الحالة الصح س من خالل الم اذ 
م الدعم  ، وذلك طان الثدي والعنف   االضافة إ تقد ة  ة والنفس ل حصولهن ع الخدمات الصح سه من خالل 

ة:   ات التال ق العمل وفقا للمعط   المه والعاط لف
   

ةلذا نعلن  ات التدرب المعن ة حسب المواصفات والمعاي أدناه. ال ،واألفراد  ل عروضهم التدر   تقدم 
ة الثقافة والفكر الح اف المه والعاط ر للتعاقد مع جمع شار  مجال اال اء اس   . خ

  
 :  د الغرض من هذا العق

م االغرض من هذا العقد  ة و  اف والدعم المه والعاط ال هو تقد ة الذات القسم    الرعا للموظف وخاصة العامل 
، من أجل منع ااال  النف  ر إلجتما ب  أي  س ات موحدة وعدم ال اع نهج وتقن    . رهاق واإلجهاد وضمان ات

جة المتوقعة   : للعقد    الن
  ق الم متلك ف ادئ  أن  ة، مع مراعاة م م خدمات ذات جودة عال ة لضمان تقد اف وع المعرفة والمهارات ال

ع     العنف القائم ع الن
  ر وعدم ترك أي شخص خلف الركب اال    جتما وعدم إلحاق ال
 وع من خ    اف المه والعاط المنتظم ال ل اال دعم موظ الم
  ا   ضمان الوقت المناسب     إلغالق القضا
  ة م التدخالت وفق المعاي الدول وع ع تقد ادر الم ز قدرة    تع

  
ة     المنهج

ا ع-  ا ومهن ة مع الموظف من أجل دعمهم من دعمهم عاطف اف فرد  لضمان الوصول إ رفاهيتهم   قد جلسات إ
ات وا-  ناول التحد ة ت ة شه ام وتحف ومنع إلن جلسات جماع ة وال اف ز اح اق المه للموظف جازات لتع  االح
ب ال تهدف إ -  ة راجعة مستمرة ومنتظمة للموظف حول مختلف الحاالت والنهج واألسال م تغذ ز العمل.   تقد   تع

  
  المهام ال ستقوم بها الجهة المتعاقد معها  

اف مه و  10-  ق العمل النف اثناء العمل مع الحاال   عاط إ ة ادارة   تجما لدعم ف ف   معدل  الضغوط، وك
ل شهر،   ل لقاء  4 لقاء   . ساعات  
عة منتظمة مع ا-  ة واجتماعات متا م تقارر شه   ارة المسؤولة إلدتقد
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ة-    وفق المعاي  األخالقالتامة و  ضمان ال
  

جب ع المتعاقد    - مركز صحة المرأة ستكون  املة عن هذا العقد و ة  ة الثقافة والفكر الحر مسؤولة مسؤول جمع
ة الثقافة والفكر  ر إ جمع م تق ل من افقط،   الحر  تقد حق ل ات األفو شارات التقدم  إلراد والجماعات س

  . للحصول ع فرص
  

ر:     التقار
تم استخدامها  ات ال س   المنهج

حا  ر يتضمن مق م تق   تقد
ات   ة العمل والنتائج والتوص ل منهج ذي وتحل ة والملخص التنف ر النها الخلف   جب أن يتضمن التق

  
ة:  ة والمؤهالت المطل   الخ

شاط  اش االس ة  هذا المجال  م قة ال  إلضافري الحصول ع شهادة تعل ات السا  5تقل عن  ال   ة إ الخ
 سنوات 

  
م الف والما   الدرجة   معاي التقي

م الف   % 70 : التقي ً  أو
كة   20 قة وسمعة ال ة السا  الخ
ة للمدرب   20 ة الذات  الس
ع العرض   15 ات المسجلة  موض  الخ
ة   15 ل ة وخطة العمل التفص المصفوفة التدر

 المقدمة  
م الف   %70  إجما التقي

م الما   30% ا التقي   ثان
  اإلجما   100%

 
مها:   ندات المطلوب تقد   المس

 ة الع  رض الف الذي يتضمن خطة العمل والمنهج
  عد م الق وال  ي التقي
  ر دوري ونها م تق   تقد

  
  
  
  
  
  
ات                                             توقيع وختم المورد        ة الثقافة والفكر الحر  دائرة المش    جمع
  
       ......... ....                                                    ............                ..........................  
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م الف والما    : معاي التقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مالحظات: 
  وع سقة الم م د من المعلومات الرجاء االتصال   2565888فون رقم: لت للمراجعة واالستفسار أو لم
 ة الثقافة والفكر الحجميع عروض التدرب  مسل خ ظرف مغلق  مقر جمع س ر   –مل األ    –ان يو

 الرحمة. شارع 
  
    
  
  
  
  
ات                                             ع وختم المورد   توقي  ة الثقافة والفكر الحر  دائرة المش    جمع

     
   ......... ....                           ............                                         ..........................  
  
  
  
  
  
  

م الف   الرقم    الدرجة %  والما  معاي التقي

م الف  أوال :    التقي

 15  مؤهالت المدرب   . 1

ة للمدرب   .2 ة الذات  10  الس

قة  .3 ة السا  15  الخ

ة  .  4 ة والخطة الزمن ب والمواد التدر  30  مصفوفة التدر

م الف         70  إجما التقي

م الما  ا  التقي  30  ثان

م الف والما   % 100  إجما التقي
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  :  العرض الما 

  

  
  
  
  
  
 
ات                                         توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر الحر  دائرة المش    جمع

      
   ......... ....                                               ............                     ..........................  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة  الوحدة المواصفات  صنف ال   الرقم  م   ال
سعر الوحدة  

$  
  $ االجما  

1  
خب أو  
شاري    اس

شاري  خبالتعاقد مع   أو اس

لعاط وذلك مجال المه واال

  حسب ما ورد أعاله

  1  خب 

    

  ) أرقام ( الدوالر االجما 

    ) حروف  ( الدوالر االجما 


