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  استدراج عروض أسعار 
ة د قرطاس   تور

WN/AI /2020-02-09  
 
 

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

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

س في ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو ة استدراج عروض أسعارإعادة  ترغب جمع د قرطاس خالل من ،  تور
ات من السرطان  ات ذوات اإلعاقة والناج ساء والفت ة ودعم ال ذ مشروع حما والمعرضات للعنف المبني تنف

ة متعددة القطاعات على ع االجتماعي من خالل االستجا ل الن سيق ، وذلك بتم من مكتب االمم المتحدة لت
ة سان اتب شرات الفعلى من يرغب من ، oPt- Humanitarian Fund/ OCHA الشؤون اال المرخصة والم

ة حسب األ  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   :صول في المشاركة عل
  

ة فاتورة ال .1 ة الثقافة و الفكر الحرصف   اسم جمع
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة غير السعر  .3 ة الق   شامل ضر
بي من المنبع  .4   إرفاق شهادة خصم ضر
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة    الجمع
ة  .2 م لال ادة أو النقصان  ةقا  لل
لعملة العرض  .3  : الش
لها  .4 ش ة إما  ح عرض السعر مرة ثان عادة ط ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و حق للجمع

ه ل عل عد إجراء أي تعد  الحالي أو 
ع .5 ان العرض : أسب  مدة سر
  على المورد ختم وتوقيع العرض .6
احا موعد استالم العروض الساعة  .7 ة عشر ص ــــخ  الحاد  .م05032020بتار
تم .8 ةفتح العروض الساعة  س احا والنصف  عشر الحاد ــــخ  ص  .م05032020بتار
س .9 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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ات                                توقيع وختم المورد              ة  دائرة المشتر جمع
    الثقافة والفكر الحر

     

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

  المواصفات : 
  

ة  الوحدة  وصف العمل  الرقم م   ال
سعر 
  الوحدة

ل(    ) ش

  اإلجمالي
ل(    ) ش

1  
       

    

مة  ل(  العرضإجمالي ق األرقام الش  (    

مة  لال(  العرضإجمالي ق الحروف ش  (    

  
  

  مالحظة : 
ه  - ل صنف  " العينة غير مستردة على من يرسو عل   " العرضارفاق عينة واحدة ل

  
  
  
ات                                توقيع وختم المورد              ة الثقافة والفكر الحر دائرة المشتر     جمع
  
  

                         .....................                                               ..........................  
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ــــخ :   م03032020التار
  
 
 

  استدراج عروض أسعار إعادة 
د  افةتور   ض

HQ/HO /2020-02-10  
 
 

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

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

س في ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو افة استدراج عروض أسعارإعادة  ترغب جمع د ض خالل من ،  تور
ذ مشروع حما ات من السرطان تنف ات ذوات اإلعاقة والناج ساء والفت والمعرضات للعنف المبني ة ودعم ال

ة متعددة القطاعات ع االجتماعي من خالل االستجا ل على الن سيق ، وذلك بتم من مكتب االمم المتحدة لت
ة سان اتب شرات الفعلى من يرغب من ، oPt- Humanitarian Fund/ OCHA الشؤون اال المرخصة والم

ة : حسب األ  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   صول في المشاركة عل
  

ك خالل  .1 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة غير السعر  .2 ة الق ة )شامل ضر   ( فاتورة صف
بي من المنبع  .3   إرفاق شهادة خصم ضر
أقل األ  .4 ة غير ملزمة    سعار . الجمع
ة  .5 م لال ادة أو النقصان  ةقا  لل
ل .6  عملة العرض : الش
لها  .7 ش ة إما  ح عرض السعر مرة ثان عادة ط ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و حق للجمع

ه ل عل عد إجراء أي تعد  الحالي أو 
ع .8 ان العرض : أسب  مدة سر
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9

احا ض الساعة موعد استالم العرو  .10 ة عشر ص ــــخ الحاد  .م05032020بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 ة عشر ظهرا س ــــخ  الثان  .م05032020بتار
س .12 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

ات                                توقيع وختم المورد              ة الثقا دائرة المشتر     فة والفكر الحرجمع
     

    ......                                                                 ..............................................  
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  المواصفات : 
  
  

  
  مالحظة : 

ه العرض " - ل صنف  " العينة غير مستردة على من يرسو عل   ارفاق عينة واحدة ل
  
  
  
    
  
ات                                توقيع وختم المورد            ة الثقافة والفكر الحر دائرة المشتر     جمع

  
  

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

  

  
  

  

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   سعر الوحدة  ال
ل(    ) ش

  اإلجمالي
ل(    ) ش

لد 
شأ   الم

ك  1 ك من  ك رتونة تحتوي  ك ع الفاخر ال الن
 قطعة 24على 

  1  كرتونة
      

حتوي الصندوق على   عصير  2 ات  عصير حب
ة 24   عل

  1  صندوق
      

اه   3 م
ة   معدن

ة حجم  اه معدن د م لتر  0.5تور
  زجاجة 12حتوي الصندوق عدد 

  1  صندوق
      

مة  ل(  العرضإجمالي ق األرقام الش  (    

مة  ل(  العرضإجمالي ق الحروف الش  (    
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ــــخ :   م05052020التار
  
 
 

  استدراج عروض أسعار 
رامة ة ال د حقي   تور

WN/AI /2020-05-15  
 
 

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

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

س في ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو رامة استدراج عروض أسعار ترغب جمع ة ال د حقي خالل من ،  تور
ذ مشرو  ات من السرطان تنف ات ذوات اإلعاقة والناج ساء والفت ة ودعم ال والمعرضات للعنف المبني ع حما

ة متعددة القطاعات ع االجتماعي من خالل االستجا ل على الن سيق ، وذلك بتم من مكتب االمم المتحدة لت
ة سان اتب والشرات الفعلى من يرغب من ، oPt- Humanitarian Fund/ OCHA الشؤون اال المرخصة م

ة : حسب األ  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   صول في المشاركة عل
  

ك خالل  .1 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة غير السعر  .2 ة الق ة )شامل ضر   ( فاتورة صف
بي من المنبع  .3   إرفاق شهادة خصم ضر
ة غير ملزمة  .4   أقل األسعار . الجمع

ة  .10 م لال ادة أو النقصان  ةقا  لل
ل .11  عملة العرض : الش
عادة  .12 ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و ة إما  استدراجحق للجمع عرض السعر مرة ثان

ه ل عل عد إجراء أي تعد لها الحالي أو   ش
ع .13 ان العرض : أسب  مدة سر
  على المورد ختم وتوقيع العرض .14
احا تالم العروض الساعة موعد اس .15 ة عشر ص ــــخ الحاد  .م13052020 بتار
تم فتح العروض الساعة  .16 ة عشرس احا والنصف  الحاد ــــخ  ص  .م13052020 بتار
س .17 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
اتدائرة ا                                توقيع وختم المورد              ة الثقافة والفكر الحر لمشتر     جمع
     

    ......                                                                 ..............................................  
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  المواصفات : 
  

ة  الوحدة  وصف العمل  الصنف  الرقم م   ال
  سعر الوحدة

ل)   (ش
  اإلجمالي
ل)   (ش

لد 
شأا   لم

مات المشرف  قا لتعل ة وط ة للمشروع وحسب األصول الهندس قا للمواصفات الفن دها ط   جميع البنود يتم تور
شمل     االتي: األسعار المقدمة 

  م ل صنفتقد سعر واحد من    والعامة. حسب المواصفات الخاصة  عينة واحدة فقط و
  شروط ات البنود ومواصفاتها تع العروضجميع األعمال الواردة  ة. تبر جزء ال يتجزأ من متطل   التال
  ل  السعر ان شمل التورد والنقل والتحم غرض تورد المواد للم لزم  افة ما   المطلوب. و

ة 72اجمالي عدد الحقائب   حقي

شرة   .1 ع الممتازصابون  صابون لل شرة من الن        1 قطعة لل

ة   .2  حفا
ة  حةحفا ة ممتازة  م مقاس ( من نوع

 ) 41حتى  38
ة     1 حفا

    1 طقم  )size XL, L,M(طقم صالة قطعتين  رداء صالة   .3

4.   

ة س داخل  مال

ة  حمالة صدر  س داخل ة مال نوع
وحتى  36المقاسات متعددة من  قطن 

46  
    2 قطعة

5.   
ة  رقطن نوع ة  اندرو س داخل مال

  ممتازة
  )M,L,XL,XXLالمقاسات متعددة (

    4 قطعة

 شكير   .6
له  70*40قطن مقاس  %100يرشك

ة ممتازة ة على االمتصاص نوع   قدرة عال
    2 قطعة

7.   
شفة   م

له  90*180قطن مقاس  %100شكير
ة ممتازة ة على االمتصاص نوع   قدرة عال

    1  عدد

8.   
ة سائ  فوط 

ه  و  ا ة( ة صح سائ قطع)  10فوط  
ة    Alwaysله خواص امتصاص عال

و     5 ا

9.   
فرشاة أسنان 

 ةطب
ض  كه ، مق ة سم فرشاة اسنان طب

ل ، راس صغير   ط
    2 فرشاة

 شعر شامبو    .10
دة   ة ج ال شامبو شعر حجم كبير نوع

ــــخ  ة عن عامان من تار تقل مدة الصالح
  انتاجه

    1 قطعة

11.   
شامبو سائل 

  للجسم

دة ة ج ال  شامبو جسم حجم كبير نوع
ــــخ  ة عن عامان من تار تقل مدة الصالح

  انتاجه
    1 عدد

  معجون اسنان    .12
معجون أسنان طبي متوسط الحجم  

دة ة ج   نوع
    1 قطعة

دة  فرشاة شعر   .13 ة ج     1 فرشاة  فرشاة شعر كبيرة نوع



ة مؤسسة الثقافة والفكر الحر                                                  جمع
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  ورق معطر   .14
ة  للة (عل ل م ة  80مناد قطعة ) نوع

دة   ج
    2 قطعة

فة حمام   .15 دة  ل ة ج فة حمام ناعمة وذات نوع     1 قطعة  ل

ة جرابين    .16 دة جرابين شت ة ج     3 قطعة  نوع

ل عرق   .17 ة ممتازة  م ك نوع ل عرق س     1 قطعة  م

دين   .18 م  دة  ك ة ج دين نوع م      1 قطعة  ك

مي   .19   شالة رأس ح
ة ممتازة وقماش  مي نوع شالة رأس ح

 ذو جودة
    3  شالة

في   .20 في  (  جامة ص     1  جامة ) قطعتينsize, XL L,Mجامة ص

سسوار   .21 ة ا   عل
ة ع سسوار تحتوي على ( ل  –قصافة ا

د  ع الج مقص  –ملقط شعر من الن
د حجم صغير )   حد

ة      1  عل

شب  حمام   .22   ش
ك ( الس شب حمام  ,  40, 39, , 38ش

41 ( 
شب      1  ش

ل معقم   .23 دين   ج حول معقم  ة ال س ة  %70طبي      1  عل

24.   
ة  مع حقي

اعة  الط
ة ات  حقي ع ممتاز للمحت مع من ن

اعة اللوجو    عليهاط
ة     1  حقي

ل)االجمالي  الش   أرقام (
  

ل)االجمالي  الش   حروف (
  

  
  

  مالحظة : 
ه العرض " - ل صنف  " العينة غير مستردة على من يرسو عل   ارفاق عينة واحدة ل

  
  
  
  
ات                                توقيع وختم المورد              ة ال دائرة المشتر     ثقافة والفكر الحرجمع
  
  

                                                             .....................           ..........................  
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ــــخ :   م14052020التار

  
 
 

  استدراج عروض أسعار إعادة 
رامة ة ال د حقي   تور

WN/AI /2020-05-15  
 
 

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

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

ة الثقافة و الفكر الحر في خان  س فيترغب جمع رامة إعادة استدراج عروض أسعار يو ة ال د حقي من ،  تور
ات من السرطان  ات ذوات اإلعاقة والناج ساء والفت ة ودعم ال ذ مشروع حما والمعرضات للعنف خالل تنف

ة متعددة القطاعات ع االجتماعي من خالل االستجا ل المبني على الن من مكتب االمم المتحدة ، وذلك بتم
سيق ا ةلت سان اتب شرات الفعلى من يرغب من ، oPt- Humanitarian Fund/ OCHA لشؤون اال والم

ة : المرخصة حسب األ  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   صول في المشاركة عل
  

ك خالل  .1 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم   يوم من تار
مة المضغير السعر  .2 ة الق ة )افة شامل ضر   ( فاتورة صف
بي من المنبع  .3   إرفاق شهادة خصم ضر
أقل األسعار .  .4 ة غير ملزمة    الجمع
ة  .5 م لال ادة أو النقصان  ةقا  لل
ل .6  عملة العرض : الش
عادة  .7 ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و ة إما  استدراجحق للجمع عرض السعر مرة ثان

عد إجراء  لها الحالي أو  هش ل عل  أي تعد
ع .8 ان العرض : أسب  مدة سر
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9

احا موعد استالم العروض الساعة  .10 ة عشر ص ــــخ الحاد  .م19052020 بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 ة عشرس احا والنصف  الحاد ــــخ  ص  .م19052020 بتار
خان  .12 سي  سسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ   يو

 
ات                                توقيع وختم المورد              ة الثقافة والفكر الحر دائرة المشتر     جمع
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                                                                     .....................
...............................  

  

  المواصفات : 
  

ة  الوحدة  وصف العمل  الصنف  الرقم م   ال
  سعر الوحدة

ل)   (ش
  اإلجمالي
ل)   (ش

لد 
شأ   الم

مات المشرف  قا لتعل ة وط ة للمشروع وحسب األصول الهندس قا للمواصفات الفن دها ط   جميع البنود يتم تور
شمل     االتي: األسعار المقدمة 

  م ل صنفتقد سعر واحد من    والعامة. اصفات الخاصة حسب المو  عينة واحدة فقط و
  شروط ات البنود  العروضجميع األعمال الواردة  ة. ومواصفاتها تعتبر جزء ال يتجزأ من متطل   التال
  ل  السعر ان شمل التورد والنقل والتحم غرض تورد المواد للم لزم  افة ما   المطلوب. و

ة 72اجمالي عدد الحقائب   حقي
1.  
  

شرة شرةصابون  صابون لل ع الممتاز لل        1 قطعة من الن

ة   .25  حفا
ة  حةحفا ة ممتازة  م مقاس ( من نوع

 ) 41حتى  38
ة     1 حفا

    1 طقم  )size XL, L,M(طقم صالة قطعتين  رداء صالة   .26

27.   

ة س داخل  مال

ة  حمالة صدر  س داخل ة مال نوع
وحتى  36المقاسات متعددة من  قطن 

46  
    2 قطعة

28.   
ة  ا س داخل ة مال رقطن نوع ندرو

  ممتازة
  )M,L,XL,XXLالمقاسات متعددة (

    4 قطعة

 شكير   .29
له  70*40قطن مقاس  %100شكير

ة ممتازة ة على االمتصاص نوع   قدرة عال
    2 قطعة

30.   
شفة   م

له  90*180قطن مقاس  %100شكير
ة ممتازة ة على االمتصاص نوع   قدرة عال

    1  عدد

31.   
ة سائ  فوط 

ة صح سائ ه فوط   و  ا قطع)  10ة(
ة    Alwaysله خواص امتصاص عال

و     5 ا

32.   
فرشاة أسنان 

ة  طب
ض  كه ، مق ة سم فرشاة اسنان طب

ل ، راس صغير   ط
    2 فرشاة

 شعر شامبو    .33
دة   ة ج ال شامبو شعر حجم كبير نوع

ــــخ  ة عن عامان من تار تقل مدة الصالح
  انتاجه

    1 قطعة

34.   
شامبو سائل 

  للجسم

دة ة ج ال  شامبو جسم حجم كبير نوع
ــــخ  ة عن عامان من تار تقل مدة الصالح

  انتاجه
    1 عدد

  معجون اسنان    .35
معجون أسنان طبي متوسط الحجم  

دة ة ج   نوع
    1 قطعة

دة  فرشاة شعر   .36 ة ج     1 فرشاة  فرشاة شعر كبيرة نوع



ة مؤسسة الثقافة والفكر الحر                                                  جمع
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  

  ورق معطر   .37
ة  للة (عل ل م ة  80مناد قطعة ) نوع

دة   ج
    2 قطعة

فة حمام   .38 دة  ل ة ج فة حمام ناعمة وذات نوع     1 قطعة  ل

دة جرابين    .39 ة ج ة نوع     3 قطعة  جرابين شت

ل عرق   .40 ة ممتازة  م ك نوع ل عرق س     1 قطعة  م

دين   .41 م  دة  ك ة ج دين نوع م      1 قطعة  ك

مي   .42   شالة رأس ح
ة ممتازة وقماش  مي نوع شالة رأس ح

 ذو جودة
    3  شالة

في   .43 في  (  جامة ص     1  جامة ) قطعتينsize, XL L,Mجامة ص

سسوار   .44 ة ا   عل
ة  سسوار تحتوي على ( عل  –قصافة ا

د  ع الج مقص  –ملقط شعر من الن
د حجم صغير )   حد

ة      1  عل

شب  حمام   .45   ش
ك ( الس شب حمام  ,  40, 39, , 38ش

41 ( 
شب      1  ش

ل معقم   .46 دين   ج حول طبمعقم  ة ال س ة  %70ي      1  عل

47.   
ة  مع حقي

اعة  الط
ة ات  حقي ع ممتاز للمحت مع من ن

اعة اللوجو    عليهاط
ة     1  حقي

ل)االجمالي  الش   أرقام (
  

ل)االجمالي  الش   حروف (
  

  
  

  مالحظة : 
ه العرض " - ل صنف  " العينة غير مستردة على من يرسو عل   ارفاق عينة واحدة ل

  
  
  
  
ات                                قيع وختم المورد          تو     ة الثقافة والفكر الحر دائرة المشتر     جمع
  
  

                                                             .....................           ..........................  
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ــــخ :   م21072020التار
 
 

  عروض أسعار  استدراج
د أغنام   تور

WN/Initiative /2020-05-15  
 
 

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

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

عة لترغب  كة وصال التا س فيش ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو د أغنام استدراج عروض أسعار جمع ، تور
ات من السرطان من وذلك  ات ذوات اإلعاقة والناج ساء والفت ة ودعم ال ذ مشروع حما والمعرضات خالل تنف

ع االجتم ة متعددة القطاعاتللعنف المبني على الن ل اعي من خالل االستجا من مكتب االمم ، وذلك بتم
ة سان سيق الشؤون اال شرات الفعلى من يرغب من ، oPt- Humanitarian Fund/ OCHA المتحدة لت

ة المرخصة حسب األ والمحالت  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال صول في المشاركة عل
:  

  
د  .1 سد ك خالل يتم  ش لغ  ــــخ استالم الفاتورة 28الم  يوم من تار
مة المضافة غير السعر  .2 ة الق ة )شامل ضر   ( فاتورة صف
بي من المنبع  .3   إرفاق شهادة خصم ضر
أقل األسعار .  .4 ة غير ملزمة    الجمع
ة  .5 م لال ادة أو النقصان  ةقا  لل
ل .6  عملة العرض : الش
ة للمنتج الوطني.  .7  حق األول
عادة حق للجم .8 ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و ة إما  استدراجع عرض السعر مرة ثان

ه ل عل عد إجراء أي تعد لها الحالي أو   ش
ع .9 ان العرض : أسب  مدة سر

 على المورد ختم وتوقيع العرض .10
ان المطلوب على نفقة المورد.  .11 ل للم د والنقل والتحم   التور
احا موعد استالم العروض الساعة  .12 ة عشر ص ــــخ الحاد  .م26072020 بتار
تم فتح العروض  .13 ــــخ س  .م28072020في فترة أقصاها تار
س .14 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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ات                                توقيع وختم المورد              ة  دائرة المشتر جمع
    الثقافة والفكر الحر

     

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

  المواصفات : 
  

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
  سعر الوحدة

ل)   (ش
  اإلجمالي
ل)   (ش

لد 
  تجالمن

1.  
  

د أغنام   تور

د نعجة عدد ( ) 2أوالدها عدد (مع ) 1تور
ة:   حسب المواصفات التال

 ة  ةالنعجة : والد   للمرة الثان
 ع : عساف   الن
 ض   اللون : أب
  : شهر   2عمر أوالدها  
  دة  صحتها ج
  شاط امل ال ان تكون األغنام 

اع  ة وهادئة الط  والحي
  د ان تكون حركة الرأس في وضع ج

 ومرتفع. 
  م ان تكون األغنام ذات مظهر سل

ة من أي و  ل و خال ممتد وط
 شوهات. 

  س مة ول ان تكون منطقة الظهر مستق
 فيها اى انحناء لألعلى أو لألسفل. 

  ة من مة وخال ان تكون االرجل مستق
ة.  شوهات االمام  ال

  .م غير مشوه كون الظلف سل  ان 
  كون الضرع إسفنجي الملمس ان 

وتكون الحلمات متوسطة الحجم ان 
ب  طن تكون قنوات الحل فى اسفل ال

 واسعة وكبيرة . 

       1 عدد

2.  

د نعجة عشار بتوائم حسب  تور
ة   :المواصفات التال

  ع : عساف  الن
  : 2العدد  
  : شهر  24-12العمر  
  شهر  2مدة العشار : ال تقل عن  
  لو   50الوزن : مش أقل من   ك
 محصنة ضد األمراض 

    2 عدد
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  صحة ممتازة ان تكون األغنام الموردة 
ة من اي اال  ة من اي وخال مراض وخال

ات.    التها
  شاط امل ال ان تكون األغنام 

اع  ة وهادئة الط  والحي
  د ان تكون حركة الرأس في وضع ج

 ومرتفع. 
  م ان تكون األغنام ذات مظهر سل

ة من أي  ل و خال وممتد وط
 شوهات. 

  س مة ول ان تكون منطقة الظهر مستق
 فيها اى انحناء لألعلى أو لألسفل. 

 ة من ان تك مة وخال ون االرجل مستق
ة.  شوهات االمام  ال

  .م غير مشوه كون الظلف سل  ان 
  كون الضرع إسفنجي الملمس ان 

وتكون الحلمات متوسطة الحجم ان 
طن  ب فى اسفل ال تكون قنوات الحل

 واسعة وكبيرة . 

ل)االجمالي  الش   أرقام (
  

ل)االجمالي  الش   حروف (
  

  
  
  
  
  
ات                                ع وختم المورد          توقي    ة الثقافة والفكر الحر دائرة المشتر     جمع
  
  

                                                             .....................           ..........................  
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ــــخ :   م18082020التار
 
 

  استدراج عروض أسعار ة إعاد
د أغنام   تور

WN/Initiative /2020-05-15  
 
 

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

فون .......................العنوان  ..........................    ...........................جوال   ..   -.....      رقم تل
عة لترغب    كة وصال التا س فيش ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو د  إعادة استدراج عروض أسعار جمع تور

ات من السرطان من وذلك ، أغنام ات ذوات اإلعاقة والناج ساء والفت ة ودعم ال ذ مشروع حما خالل تنف
ة متعددة القطاعاتوالمعرضات للعنف المبني ع ع االجتماعي من خالل االستجا ل لى الن من ، وذلك بتم

ة سان سيق الشؤون اال فعلى من يرغب من ، oPt- Humanitarian Fund/ OCHA مكتب االمم المتحدة لت
ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات المرخصة حسب األ والمحالت شرات ال صول في المشاركة عل

  ة : والشروط التال
  

ك خالل  .1 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم   يوم من تار
مة المضافة غير السعر  .2 ة الق ة )شامل ضر   ( فاتورة صف
بي من المنبع  .3   إرفاق شهادة خصم ضر
أقل األسعار .  .4 ة غير ملزمة    الجمع
ة  .5 م لال ادة أو النقصان ةقا   .لل
ل .6  .عملة العرض : الش
ة للمنتج .7  الوطني.  حق األول
عادة  .8 ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و ة إما  استدراجحق للجمع عرض السعر مرة ثان

ه ل عل عد إجراء أي تعد لها الحالي أو   ش
ع .9 ان العرض : أسب  مدة سر

 على المورد ختم وتوقيع العرض .10
ان المطلوب على نفقة المورد.  .11 ل للم د والنقل والتحم   التور
احا م العروض الساعة موعد استال  .12 ة عشر ص ــــخ الحاد  .م19082020 بتار
تم فتح العروض  .13 ــــخ س  .م19082020في فترة أقصاها تار
س .14 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

ات                                توقيع وختم المورد              ة الثقافة دائرة المشتر     والفكر الحر جمع
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  المواصفات : 
  

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
  سعر الوحدة

ل)   (ش
  اإلجمالي
ل)   (ش

لد 
  تجالمن

1.  
  

د أغنام   تور

د نعجة عدد (ت ) 2أوالدها عدد (مع ) 1ور
ة:   حسب المواصفات التال

 ة  ةالنعجة : والد   للمرة الثان
 ع : عساف   الن
 ض   اللون : أب
  : شهر   2عمر أوالدها  
  دة  صحتها ج
  شاط امل ال ان تكون األغنام 

اع  ة وهادئة الط  والحي
  د ان تكون حركة الرأس في وضع ج

 ومرتفع. 
 م  ان تكون األغنام ذات مظهر سل

ة من أي  ل و خال وممتد وط
 شوهات. 

  س مة ول ان تكون منطقة الظهر مستق
 فيها اى انحناء لألعلى أو لألسفل. 

  ة من مة وخال ان تكون االرجل مستق
ة.  شوهات االمام  ال

  .م غير مشوه كون الظلف سل  ان 
  كون الضرع إسفنجي الملمس ان 

وتكون الحلمات متوسطة الحجم ان 
طن تك ب فى اسفل ال ون قنوات الحل

 واسعة وكبيرة . 

       1 عدد

2.  

د نعجة عشار بتوائم حسب  تور
ة   :المواصفات التال

  ع : عساف  الن
  : 2العدد  
  : شهر  24-12العمر  
  شهر  2مدة العشار : ال تقل عن  
  لو   50الوزن : مش أقل من   ك
 محصنة ضد األمراض 
 صحة ممتازة  ان تكون األغنام الموردة 

ة من اي  ة من اي االمراض وخال وخال

    2 عدد
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ات.    التها
  شاط امل ال ان تكون األغنام 

اع  ة وهادئة الط  والحي
  د ان تكون حركة الرأس في وضع ج

 ومرتفع. 
  م ان تكون األغنام ذات مظهر سل

ة من أي  ل و خال وممتد وط
 شوهات. 

  س مة ول ان تكون منطقة الظهر مستق
 أو لألسفل. فيها اى انحناء لألعلى 

  ة من مة وخال ان تكون االرجل مستق
ة.  شوهات االمام  ال

  .م غير مشوه كون الظلف سل  ان 
  كون الضرع إسفنجي الملمس ان 

وتكون الحلمات متوسطة الحجم ان 
طن  ب فى اسفل ال تكون قنوات الحل

 واسعة وكبيرة . 

ل)االجمالي  الش   أرقام (
  

ل)االجمالي  الش   فحرو  (
  

  
  
  
  
  
ات                                توقيع وختم المورد              ة الثقافة والفكر الحر دائرة المشتر     جمع
  
  

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

  
  
  
  

  
  


