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  استدراج عروض أسعار إعادة 
ا شو د ر موقع منصة م   تط

CC/Service/2019-05-23 
 
  

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

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

    
ــــة الثقافــــة و الفكـــر الحــــر فــــي المركــــز الثقــــافي التـــابع إلــــى رغـــب ي ــــذ جمع إعــــادة اســـتدراج عــــروض أســــعار لتنف

ــك ب فــي مهــارات المونتــاج واالنفــو جراف ــل ب، وذلــك  تــدر مشــاركة مــن فعلــى مــن يرغــب فــي ال،  HEKSمــن تم
ة : واألفراد المرخصة حسب االصول الشرات  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   ، عل

  
ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع  " الشرات " لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
لغ عن هادة خصم ضربي من المنبع إرفاق ش .4 دوالر أو ما  350" الشرات واألفراد " في حال زادة الم

  عادله من العمالت األخرى
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ر  .6 ة التط ة  عمل س ادة أو النقصان ب لة لل  .%25قا
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  يع العرضعلى المورد ختم وتوق .9
ة عشر ظهرا  موعد استالم العروض الساعة .10 ـــخ الثان ـ  م. 27052019بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 ة عشر س ــــخ  ظهرا  الثان  م. 27052019بتار
س .12 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  
  

ات دائرة ا                                      توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر الحرلمشتر    جمع
     
  .............                                                   ............               ..........................  
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  مقدمة

ة الثقافة والفكر الحر ة، مستقلة،جمع ة، غير رح ة فلسطي  ،1991تأسست عام  ، وهي مؤسسة أهل
ر المجتمع المدني الفلسطيني  ا في تط اد ر حقوق األطفال من خالل العمل على تلعب دورا ق تط

ة الثقافة والفكر الحر و من  ة والوسطى من قطاع غزة. تعمل جمع اب والمرأة في المحافظات الجن والش
ة وهي:  ج عة لها ،على تحقيق أهدافها االسترات ز التا  خالل المرا

ز دور  .1 سير تع سان؛ لت تها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اإل ة الثقافة والفكر الحر واستمرار جمع
ادة المجتمع ق جابي  ة التغيير اال  عمل

اب ، تمكين األطفال .2 الء التغيير في ، الش ساء واالشخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور و ال
  مجتمعاتهم. 

ح .3 الء التغيير المجتمعي، والمحلي لط سان في  تمكين و ة، وحقوق اإل ا العدالة االجتماع قضا
 مجتمعاتهم. 

ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  .4 سان خاصة لل حقوق اإل ادة الوعي واالعتراف  على مستوى صناع  - ز
 القرار والرأي ورجال اإلصالح. 

  

ة الثقافة و الفكر الحر عن  دعلن المركز الثقافي التابع لجمع ر موقع منصة م في المركز  ا شو حاجته لتط
شطة  كس ايبر الثقافي وذلك ضمن ا ة مع مؤسسة ه الشرا اب"  مشروع إصرار "تمكين وانخراط الش

"HEKS-EPER".  : عروضهم حسب المواصفات و المعايير أدناه   لذا نامل من المعنيين، التقدم 
  

  
ذة عن المشروع:    ن

  
ة  ا شو هي إحدى منصات المركز الثقافي التابع لجمع د ة تهتم م الثقافة والفكر الحر، وهي منصة إعالم

ا بتظهير  اهم وقضا يح لهم الفرص من أجل التعبير عن قضا ما وت اب عبر مواقع التواصل االجتماعي ، الش
اب  عتبر مخزنا لمنتجات الش ضا  ة المتاحة داخل المنصة، وا ثمار األدوات اإلعالم مجتمعهم من خالل اس

تروني ال ر الموقع االل سعى إلى تط ه  ة، وعل ة والفن ة واألدب ثر سهولة اإلعالم صبح أ المنصة ،ل خاص 
ة الحديثة.  ب التطورات اإلعالم ضا يوا   في الوصول واالستخدام وأ

  
  المطلوب: 

ة.  .1 د على الهواتف الذك ل ج ش د للموقع وفتح الموقع  م عصري وجد م تصم   تقد
ط.  .2 س ل  ش انات و ثر سهولة في استخدام الب ث تصبح أ ح م  ر لوحة التح   تط
ان .3 ر إم ط. تط س ل  ش ل في أقسام الموقع    ة اإلضافة والتعد
المنصة.  .4 له مع مواقع التواصل االجتماعي الخاصة  ر رط الموقع وش   تط
منصة  .5 شاء معرض ( جالري) ورطه    .Shutter Storeإ
ة.  .6 المشغوالت الخش شاء متجر خاص    إ
ة للموقع.  .7 ب األقسام الداخل  ترت
الموقع مناسب لل .8 م لوجو خاص  د ( زاجل). تصم  مسمى الجد
ة واإلنجليزة.  .9 اللغتين الع   برمجة الموقع 
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  المخرجات: 

دة، سهل  ة الجد ة اإلعالم ناسب مع التحديثات التقن ابي إعالمي عصري ي موقع (مخزن منتجات) ش
  االستخدام والوصول. 

  
  الدعم الفني : 

عة  ق العمل مع متا ب ف   النظام . تقدم الشركة الدعم الفني للموقع وتدر
  

م الخدمة:    معلومات عن تقد
ة :  : الخدمات المطل ً   أو

م  - ة في إجادة تصم اف ه خبرة  ة ولد ترون م المواقع اإلل مبرمج كفء في مجال البرمجة وتصم
ة ترون ر المواقع اإلل   وتط

ا: شروط التقدم للخدمة:    ثان
قة ولد - ة سا ة وعمل ه خبرة علم ة ذو خبرة واسعة ولد م. مبرمج التصم ة    ه معرفة احتراف
ة ال تقل عن  - ق ة التطب   سنوات.  3خبرة المتقدم
م عرض فني.  -   تقد
م عرض مالي .  -   تقد
ة اإلنجاز في الموعد  - ب ،وأهم لي على التدر ه هو جزء من االتفاق ال اإلطار الزمني المتفق عل

  المحدد مهم جدا. 

  مالحظات : 

 ر الموقع دء في تط ع الثالث من شهر مايو  الفترة المتوقعة لل  .2019خالل األسب

م التواصل على هاتف رقم :  مكن  08- 20672014 لالستفسار 
ة ، و  مقر الجمع ات  الظرف المختوم لدائرة المشتر م العروض  سل في حال الظروف ارسال العروض يتم 

 .rowaida@cfta-ps.orgعلي العنوان البردي التالي  الطارئة فقط 
  
  
  
  

ات                                       تم المورد   توقيع وخ ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
     
  .............                                                   ............               ..........................  
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  :  المواصفات
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ة  لوحدةا  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

NIS  
االجمالي  

NIS  

1  
ر موقع  تط
ا  د منصة م

 شو

ا شو  -  د ر موقع منصة م تط
حسب المواصفات والشروط 

  الواردة أدناه

 1  موقع

    

األرقام  لاالجمالي     ش

الحروف  لاالجمالي      ش


