
جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

Quotation عرض سعر

رقم )89(

استدراج عروض أسعار

الثلثاء 22/11/2022اليوم والتاريخ:

استدراج عروض اسعار انتاج وتصميم فيديو انفوجرافيكموضوع عرض السعر

يوروالعملة

المشروع

الممول

تعزيز اليات الحماية والصمود للناجيات من العنف المبني على النوع الجتماعي في قطاع غزة/ 

APS- AECID

)Alianza por la Solidaridad)APS

رقم عرض السعر 

للمركز

whc/media/2022-11-125

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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يرغب مركز صحة المرأة – البريج التابع لجمعية الثقافة و الفكر الحر في خان يونس في  استدراج عروض أسعار 

انتاج وتصميم فيديو انفوجرافيك ضمن مشروع تعزيز اليات الحماية والصمود للناجيات من العنف القائم على النوع 

الجتماعي في غزة، والمنفذ في مركز صحة المرأة البريج التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر وبتمويل من الممول 

منAECID من خلل مؤسسة التحالف من أجل التضامن السبانية )APS ( بهدف تعزيز آليات الحماية والصمود 

للناجين من العنف القائم على النوع الجتماعي في غزة

وتحسين الوصول والحماية للسيدات والفتيات الناجيات من العنف المبنى على النوع الجتماعي والستغلل الجنسي 

للخدمات ومقدي الخدمات .

  فعلى من يرغب من الشركات المرخصة حسب الصول والفراد في المشاركة عليه تعبئة العرض وذلك حسب 

المواصفات والشروط التالية
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الشروط والمواصفات :

ارفاق فاتورة  باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع2

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة3

عقد اتفاق بين الطرفين4

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة5

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار6

العرض قابل للتجزئة7

الكمية قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.8

عملة العرض : اليورو9

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 10

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهر11

على المورد ختم وتوقيع العرض12

موعد استلم العروض الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الحد بتاريخ 2022/11/27م .13

سيتم فتح العروض الساعة  الحادية عشر صباحا من يوم الحد بتاريخ 2022/11/27 م14

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس15

ضرورة ارفاق صورة من السجل التجاري للشركة معتمد وساري المفعول حسب الصول وخلو طرف من الضريبة والضريبة المضافة16
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جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

- تصميم واعداد فيديو انفوجافيك عدد )1( يحتوي  1.00 عددفيديو انفوجراف1 -

على صور ومعلومات واحصائيات حول  موضوع العنف 

المبني على النوع الجتماعي والستغلل الجنسي 

بالضاقة الى عدد )3( مقابلت مدة كل مقابلة  دقيقة فقط   

سيتم اختيار 6 ثواني لكل مقابلة لدمجها ضمن الفيديو 

مدة  الفيديو  دقيقة ونصف .  -

- يحتوي  الفيديو على ترجمة  للغة النجليزية 

يحتوي الفيديو على ترجمة إشارة 

إدارة حملة ممولة على صفحة  - اعلن ممول

المؤسسة والشركاء )السوشيال ميديا( فيس بوك، انستغرام

المبلغ الجمالي باليورو

المبلغ الجمالي باليورو

)أرقام(

)حروف(
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كم وتصمإنتاج   أسعار استدراج عروض  ديو انفوجراف   ف

ة:    عن الجمع
عام   تأسست  مستقلة،  ة،  رح غ  ة  فلسطي ة  أهل مؤسسة  و  الحر،  والفكر  الثقافة  ة  ا   1991جمع اد ق دورا  تلعب   ،

ر  ر المجتمع المد الفلسطي من خالل العمل ع تط ز تط ة   وتع اب والمرأة  المحافظات الجن حقوق األطفال والش
  والوس من قطاع غزة.   

  
وعالعن    : م

التابع  –ينفذ مركز صحة المرأة   ــــج  ة الثقافة والفكر الحر   ال وع    لجمع ات  م ة والصمود للناج ات الحما ز ال تع
ع االجتما   غزة.   من العنف القائم ع الن

من   ل  تم و الحر  والفكر  الثقافة  ة  لجمع التابع  ــــج  ال المرأة  مركز صحة  منوالمنفذ   مؤس  AECIDالممول  خالل  سة من 
ة ( ان : )  APSالتحالف من أجل التضامن االس ــهدف ا   و

  
ع االجتما  غزة  . 1 ة والصمود للناج من العنف القائم ع الن ات الحما ز آل  تع
ع االجتما  . 2 الن المب ع  العنف  ات من  الناج ات  دات والفت ة للس واالستغالل الج    تحس الوصول والحما

 . للخدمات ومقدي الخدمات 
 
  

ة    : العمل منهج
الحر   تدرك والفكر  الثقافة  ة  ة  جمع اإلعال     أهم االجانب  ل  الواجب  سه وأصحاب  المختلفة  المجتمع  لفئات  لوصول 

القرار  سهم   وصناع  وعما  الم أهداف  من  تحقيق  وذلك  المختلفة    خالل،  ة  اإلعالم المواد  ك،انتاج  موشن    (انفوجراف
ك، ديو   جراف ماتهاتف تصم ةمتنوعة  ،  رقم حمالت  ا   ،  د م ال  السوش المختلفة ...الخع  ا  القضا ة   التوع وزادة   ،

ا وخصوصا  ة اقضا م الخاطئة عن الصحة النفس افحة وصمة العار والمفاه ة م   . لشائعة ب أفراد المجتمع المح اهم
  

  :  الخدمة الفئة المستهدفة من 
 جودة  ات اإلنتاج اإلعال  قطاع غزة ات االعالن  ة وفق متطل ذ انجاز المهام المطل ، أو أفراد ذوي كفاءة لتنف

ة.   عال
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  :  الخدمةالمتوقع من 
 

  ة ل.  تصور كتا ديو خاضعة للمناقشة والتعد  الفكرة العامة للف
  نتاج حات الخاصة ب ام بوضع المق كالق ديو انفوجراف ق   ف شاور مع ف  العمل. ال
 ه و المتفق عل نار افة المشاهد حسب الس م ستوري بورد ل  . تقد
 ةإضا جم للغة اإلنجل ق العمل فة نص م ه مع ف  حسب النص المتفق عل
  م و ديو      انتاج تصم ك  ف (انفوجراف المب  حتوي ع صور وم)  1عدد  العنف  ع  ات حول  موض علومات واحصائ

االضاقة ا عدد ( ع االجتما واالستغالل الج  لة  3ع الن ل مقا الت مدة  قة    ) مقا ار     فقط    دق تم اخت س
ديو   6 لة لدمجها ضمن الف ل مقا  ثوا ل

  .ة مفتوحة م جميع الملفات األصل  سل
  ديو ع سخة من الف  .Google Driveارسال 
  .م ملفات الخطوط المستخدمة  سل
   ــــج و ديو ال المشاركة مع المكتب    للف ــــج  م خطة ترو ا) من خالل تصم د ال م د (السوش ع وسائل االعالم الجد

حقق الوصول أل عدد من الفئات  المجتمع ، اإلعال للمؤسسة  ما 
  لغة اإلشارة . ترجمة امل  ل  ش ديو   الف
 ) ديو  عدد ع الف موض الت خاصة   ) 3اعداد مقا
 م م ة سل ةواد اإلعالم الت " الملفات األصل امل "المقا ل  ة   ش  للجمع

  
ة ل الخدمة المطل   : تفاص

م وانتاج    -  ك عدد (تصم انفوجراف ديو  المب ع  1ف ع العنف  ات حول  موض حتوي ع صور ومعلومات واحصائ  (
االضاقة ا عدد ( ع االجتما واالستغالل الج  ار  3الن تم اخت قة فقط   س لة  دق ل مقا الت مدة  ثوا    6) مقا

ديو  لة لدمجها ضمن الف ل مقا  ل
ديو ال تتجاوز  -  قة و مدة الف  . نصفدق
ديو:  -  ع الف كنا ن    فوجراف
ديو:  -     FHDجودة الف
ديو  -  غة الف   MP4 / AVIص
غة الصوت  -   MP3ص
ديو  -  م الملفات المفتوحة، ف ك،سل  .MP3صوت   انفوجراف
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  : للخدمة وط التقدم  

كة -  ة واسعة م لديهاألفراد    ال قةتجارب ممارسة و خ  . أعاله الخدمة مجال  سا
ة. ات األفراد لديهم ال -  الخدمات المطل ام  ق مؤهل للق  ف
م عرض  -  شملما و تقد ة : سعر ف    . اليورو الخدمات المطل

ة المتوقعة  م العرض:    للخدمةالف سل   وموعد 
ذها  -  تم تنف ة س م  2022 نوفم شهر خالل   الخدمة المطل تم تقي وع. ، وس ات الم  العمل وفق متطل

ات العرض:   محت
  ات : واألفراد المعني  تقدم ال  التا

:  العرض الف  والعرض الما  
: شمل العرض الف   

 كة ة لل ة الذات قة األفراد   الس  . ونماذج من أعمالها السا
  ة ة الذات ة. ا الس م الخدمة المطل ق الخاص بتقد  لف
 ة نماذج وع اعالم ناولها الم ا ال ي القضا قة للعمل متعلقة   سا

 
م الف والما للعروض المقدمة:   معاي التقي

 
م الف والما    الدرجة   معاي التقي
م العرض الف  ً تقي   % 50 أو

كة ةالخ  قة وسمعة ال   20  األفراد   السا
ة   ة الذات قالس   15 للف

ات  ع العرضالخ   15  المسجلة  موض
ا  م العرض الما ثان   % 50  تقي

  % 100  اإلجما 
  

ارات أخرى:     اعت
ار ع أحد   ع االخت ات   حال وق ة األفراد المتقدم  ال موا    العروضاإلعالم ة الثقافة والفكر الحر و  ل وط جمع

  التا أدناه: 
 ة جودة عال ة  الوقت المحدد   . انجاز المهام المطل
   كة م ال ات، تل ة ع ال س ةتوف فاتورة  ب حال ال المنبع سارة المفعول،  من  شهادة خصم  و   صف

ة الدخل ع اجما   ورة دفع  ة ع األفراد يتم ابرام عقد قانو مع  س لغ  و حال ال المتفق  الم
ه لدى الجهات المختصة  . عل

م عروض ة طلب من المهتم بتقد مظروف مغلق  صندوق الجمع م العروض  سل   األسعار 
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