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BEG/ TS /2018-03-25 
  

ض /  م الع   / ..................  مرخص المشتغل رقم................................  اس مق

  / ...................  جوال  - تليفون رقم/ ......................................       العنوان
    

شراء وتوريد باليز   في يونس خان في الحر الفكر و الثقافة مركز بناة الغد التابع لجمعية يرغب
 في االصول حسب والمحالت المرخصة الشركات من يرغب من فعلى ،وترنقات رياضية وطواقي

  : التالية والشروط المواصفات حسب وذلك العرض تعبئة عليه المشاركة

  
  الحر الفكر و الثقافة جمعية باسم الفاتورة .1
  الفاتورة استالم اريخت من يوم 28 خالل بشيك المبلغ تسديد يتم .2
   المضافة القيمة ضريبة شامل السعر .3
   المنبع من ضريبي خصم شهادة إرفاق .4
 . المورد نفقة على التوريد .5
ع  .6 ق مة خ و ت ود ال ل م م م ق ق ض ال   الع

  . األسعار بأقل ملزمة غير الجمعية .7
  .%25 بنسبة النقصان أو للزيادة قابلة الكمية .8
 .م20/3/2018 الثالثاء صباحا الحادية عشرالساعة  عروضال الستالم موعد آخر .9

 .م20/03/2017 بتاريخ صباحاوالنصف الحادية عشر  الساعة العروض فتح سيتم .10
  يونس بخان الرئيسي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض تسلم .11

  

   
 
    مشترياتال دائرة                                                 المورد وختم توقيع  

 ..........................                                                   .....................  
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توريد بلوزة 1 

شراء وتوريد باليز حسب المواصفات 
   التالية :

" أو اليكرا Singleبلوزة قطن " -
مطبوع بشعار صغير على  سميك

الجانب االيسر للصدر بمقاس 
10x10 : سم مقاس 

 20عدد   XLمقاس  -
 25عدد   XXLمقاس  -
 15عدد   XXXLمقاس  -

  بلوزة
  

60  

 

 

طقم بلوزة مع شرط بوليستر  -
لالشبال بشعار كبير وسط الصدر 

سم 18x18على البلوزة بمقاس 
ع بحجم والشرط مطبو

على الرجل  سم10x10صغير
لون اخر معه لون الطقم واليسرى 

 حسب المقاسات :دخيل 
 35عدد  14مقاس  -
 45عدد  16مقاس  -
  50عدد  18مقاس  -

130  

 

 

للفتيان بوليستر طقم بلوزة مع شرط  -
بشعار كبير وسط الصدر على 

سم والشرط 18x18البلوزة بمقاس 
مطبوع على الرجل اليسرى بحجم 

طقم لون وال سم10x10صغير 
حسب مع لون اخر دخيل واحد 

 المقاسات :
 50عدد  18مقاس  -
 40عدد  Sمقاس  -
  30عدد  Mمقاس  - 

120  
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  مالحظة :
  " مستردة " يجب ارفاق عينة -

  
  
  
  
  

    المشتريات دائرة                                                        المورد وختم توقيع
..........................                                                          .....................  
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 ترنقتوريد  2
رياضي 

حسب  ترنق رياضيشراء وتوريد 
  المواصفات التالية : 

للجان التحكيم مبطن رنق رياضي ت -
مطبوع بشعار على الظهربمقاس 

18x18 حسب المقاسات  سم : 
 4عدد   Lمقاس  -
 4عدد   XLمقاس  -
 5عدد   XXLمقاس  -
 2عدد   5XLمقاس  -

  
  ترنق
  

15  

 

 

توريد   3
  طواقي

  مقاس مطبوع عليها الشعار  طواقي
    X6سم6

  100  اقيةط
 

 

  اإلجمالي باألرقام بالشيكل
  اإلجمالي بالحروف


