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ــــخ :    م06102020التار

  
  استدراج عروض أسعار 
ب اعة كت م وط   تصم

CC/P/2020-10-49 
 
  

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

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

    
ة المركز الثقافي التابع إلى رغب ي م و استدراج عروض أسعار الثقافة و الفكر الحر في جمع اعة  تصم ط

ب ل بوذلك ، كت المرخصة حسب  والمطابعالشرات فعلى من يرغب في المشاركة من ،  ROSAمن تم
ة : االصول ،  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال  عل

  
ة الثقافة و اللفاتورة ا .1   .فكر الحراسم جمع
ك .2 ش لغ  د الم سد ة يتم  ــــخ استالم الفاتورة 28خالل   حوالة بنك  .يوم من تار
مة المضافة .3 ة الق   .السعر شامل ضر
  .إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع .4
أقل األسعار .5 ة غير ملزمة   .الجمع
ة الحق في تجزئة العرض .6  .للجمع
ة .7 م ادة أو الن ال لة لل ة قا س  .%25قصان ب
ل .8  .عملة العرض : الش
 .شهرمدة سران العرض :  .9

  .على المورد ختم وتوقيع العرض .10
احا  العاشرةموعد استالم العروض الساعة  .11 ــــخ ص  .م11102020بتار
تم فتح العروض  .12 ــــخ  العاشرةالساعة س احا بتار  .م12102020ص
سسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ .13 خان يو   .سي 
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  :  المواصفات
 

 اإلجمالي
ل   الش

سعر 
 الوحدة
ل  الش

ة م  الرقم  الصنف المواصفات  الوحدة ال

    

ب 700  كت

م ب حسب  تصم اعة كت وط
ة: المواصفات    التال

ب - ت    24×14 مقاس ال
الغالف خرومو مطفي مع سولفان  -

 مطفي . 
اعة الغالف على الوجهين.  -  ط
 صفحة.  60عدد الصفحات  -
ب - ت  .فرز لون ال
غرام خرومو  90لورق الداخلي ا -

 مطفي. 
    دبوس من المنتصف 2 -

م  تصم
ب اعة كت   .1   وط

ل أرقام   الش   االجمالي 

ل حروف   الش   االجمالي 
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