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  استدراج عروض أسعار 
ئجار    اصاتاس

CC/BR /2021-07-49 
 
  

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

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في المركز الثقافي التابع إلى رغب ي   ئجار  أسعار راج عروضاستدجمع اس
كر للمجتمعات المتضررة من خالل  منوذلك ، اصات ذ نفب لعدوان على قطاع غزةامشروع التعافي الم

التعاون مع مؤسسة  ة الثقافة والفكر الحر  فعلى من يرغب   HEKS/EPER (Swiss Church Aid)جمع
ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات فع، حسب االصولالمرخصة الشرات في المشاركة من  ل

ة :    والشروط التال
  

ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع   لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
  إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
أ .5 ة غير ملزمة   قل األسعار . الجمع
ة .6 م ة   ال س ادة أو النقصان ب لة لل  .%25قا
ة الحق في التجزئة .7  للجمع
ل .8  عملة العرض : الش
 شهر مدة سران العرض :  .9

  على المورد ختم وتوقيع العرض .10
ة عشر موعد استالم العروض الساعة  .11 ــــخ  ظهراوالنصف الثان  .29072021بتار
س .12 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: 
  

ات دائرة المش                                      توقيع وختم المورد    ة الثقافة والفكر الحرجمتر    ع

ة  الوحدة  المواصفات  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

NIS  
  NISاالجمالي  

1  

اص  - كرو  ان  لنقلم ب   30فت   را
ن إلى المساحة اآلمنة والعودة   من قاع الق

اص  - كرو  ان م من أمام المساحة  لنقل فت
اآلمنة في خزاعة  إلى المساحة اآلمنة في 

 المواصي

  

4  

    

2  

ن  اص لألطفال - اصات اإلناث من قاع الق
من ذوي  5والعودة مع أخذ  إلى المواصي

لد   اإلعاقة من ال
ن إلى  - اصات الذكور واحد من قاع الق

اشرة والثاني من قاع  المساحة اآلمنة م
لد ألخذ ذوي اإلعاقة ن إلى ال اص  الق

اب    للش
ن إلى الزنة ثم  - اب من قاع الق اص الش

  إلى المساحة اآلمنة والعودة
ن إلى  - ات من قاع الق خزاعة ثم اص الشا

  الزنة ثم المساحة األمنة والعودة
اب - اب من خزاعة إلى  اص للش اص الش

  االمواصي ثم إلى المساحة اآلمنة والعودة
من أمام المساحة اآلمنة في اص  أطفال  -

  خزاعة  إلى المساحة اآلمنة في المواصي

9  

    

3  

ن أمام ماص لألطفال ذكور واناث  -
حر والعودةالمؤسسة إلى    ال

ن أمام المؤسسة إلى ماص للمراهقين   -
حر والعودة   ال

اب - حر م اص للش ن أمام المؤسسة إلى ال
  والعودة

حر اص لألطفال  - من أمام المؤسسة إلى ال
  والعودة

ات  - ن أمام المؤسسة إلى ماص للشا
 اص  المواصي ثم المساحة اآلمنة والعودة

12  

    

4  

اص لألطفال ذكور واناث  - كرو  ب 30م  را
حر والعودةم   ن أمام المؤسسة إلى ال

اص  لألطفال  - كرو  ب  30م   را
ة و النص إلى المساحة اآلمنة   من جامع الق

اص للمراهقين   - كرو    م
ة و النص إلى المساحة اآلمنة   من جامع الق

اص مراهقين  - كرو  ب 30م ن مقر م را
ز الصمود في  زنة أبو عاصي إلى لجنة تع

حر والعودة  المساحة اآلمنة في ال

7  
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ات                                       توقيع وختم المورد     ة الثقافة والفكر الحرجمدائرة المشتر    ع

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

ة  الوحدة  المواصفات  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

NIS  
  NISاالجمالي  

5  
ز الصمود في زنة اص أطفال  من مقر لجنة تع

حر والعودة   4  اص  أبو عاصي إلى المساحة اآلمنة في ال
    

ل ( أرقام )االجمالي      الش

ل (  االجمالي      )  حروفالش


