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  استدراج عروض أسعار  

ات ة مع قاعة ووج   حجز غرف فندق
HQ/RH/2018-10-54 

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

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

  
    

س في   ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو اتترغب جمع ة مع قاعة ووج فعلى من ،  حجز غرف فندق
ه تعبئة العرض وذلك حسبوالفنادق يرغب من الشرات   المرخصة حسب االصول في المشاركة عل

ة :    المواصفات والشروط التال
  

ة الثقافة و الفكر الحر  .1 اسم جمع  الفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    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
ام الحجز  .6 ادة أ لة لل ة قا س   .%25والنقصان ب
الدوالر .7   العملة للعرض المالي:  
ة   .8 م العروض: اللغة الع  اللغة المستخدمة لتقد

ل مزود الخدمة .9 ال من العرض الفني والمالي المقدم من ق  جب ختم و توقيع 
أقل األسعار .10 ة غير ملزمة   الجمع
احاآخر موعد الستالم العروض الساعة  .11 ة عشر ص ــــخ  الرعاءامن يوم  الحاد   م. 10102018بتار
تم فتح العروض الساعة  .12 ــــخ  ظهرا ة عشر ثانالس  م. 10102018بتار
س .13 خان يو سي   سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  
  
  
ات                                      توقيع وختم المورد                  ة الثقافة والفكدائرة المشتر    ر الحرجمع
  

    .....................................                                                                 .............  
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شمل التالي :    العرض المالي و

  
  

  
  
   

  
  
  
ات                                توقيع وختم المورد              ة الثقافة والفكر الحر دائرة المشتر     جمع
  

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

  
  

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

  الدوالر
االجمالي 
  الدوالر

1-  
ة حجز غرف ف ندق

ة  م وج مع تقد
ة غذاء   افطار ووج

افة  ة يتوفر فيها  حجز غرف فندق
ات ووسائل الراحة مع   اللوجس

ة افطار  م وج   تقد
  7  غرفة

   

توفير قاعة مع طاولة مستديرة 
سع لعدد  ذ  10ت أشخاص لتنف

فة  افة خف التدرب مع توفير ض
ضاء مع  ة غذاء لحوم ب ووج

الت ومش روب السلطات والمق
   ارد

  10  شخص

    

الدوالر     االجمالي أرقام 

الدوالر الحروف      االجمالي 


