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في طباعة مجموعة قصصية بتمويل ترغب شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة و الفكر الحر بخان يونس 
المرخصة حسب االصول في المشاركة عليه تعبئة والمطابع ، فعلى من يرغب من الشركات  Oxfamمن 

  : التالية الشروطووذلك حسب  المواصفات العرض 
  

  الثقافة و الفكر الحر  . الفاتورة باسم جمعية1
  يوم من تاريخ استالم الفاتورة 28. يتم تسديد المبلغ بشيك خالل 2
  . السعر شامل ضريبة القيمة المضافة  3
  . إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع 4
  . الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار .5
  العرض قابل للتجزئة . 6
  .%25بنسبة لزيادة أو النقصان للجمعية الحق في ا . 7
 بالشيكل : للعرض المالي العملة .8
 يجب ختم و توقيع العرض المقدم من قبل مزود الخدمة .9

  الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار .10
 06/03/2018 بتاريخ الثانية عشر ظهراآخر موعد الستالم العروض الساعة .11
 م.06/03/2018 بتاريخ الواحدة ظهراسيتم فتح العروض الساعة .  12
  لم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي للجمعية الكائن بخان يونستس. 13
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 الكمية الوحدة المواصفات الصنف الرقم
 سعر

 الوحدة
 لشيكلبا

 االجمالي
 شيكلبال

1  
طباعة 

مجموعة 
  قصصية

حسب  طباعة مجموعة قصصية وذلك
  المواصفات التالية :

 سم19X18  سلمقاا -

 صفحة  20عدد الصفحات الداخلية  -

جم  250 مووخرورق  فلغالا  -
 والطباعة فرز لون 

جم 150لي خرومو الورق الداخ -
 والطباعة فرز لون 

   كعب لتجميعا -

  
  نسخة
  

500  

 

 

    أرقام بالشيكل اإلجمالي 

    حروف بالشيكل اإلجمالي 


