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ال ارخ 2021/07/15 :م

استدراج عروض أسعار
تصم م وط اعة تول ك ت

WN/ P /2021-07-45
اسم مقدم العرض  ..............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

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

ﺗﺮﻏﺐ ش كة وصال التا عة إلى جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ في استدراج عﺮوض أسعار ﺗصم م وط اعة ﺗول
ك ت ،وذلك من خﻼل ﺗنف ذ مشﺮوع اﻻستجا ة للمخاطﺮ ق ادة المجتمع  ،SCLRفعلى من ﻳﺮﻏﺐ في
المشاركة من الشﺮات والمطابع المﺮخصة حسﺐ اﻻصول  ،عل ه ﺗعبئة العﺮض وذلك حسﺐ المواصفات
والشﺮوط التال ة :
 .1الفاﺗورة اسم جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ
 .2ﻳتم سد د الم لغ ش ك أو حوالة بنك ة خﻼل  28ﻳوم من ﺗار ــخ استﻼم الفاﺗورة
 .3السعﺮ شامل ضﺮ ة الق مة المضافة
 .4إرفاق شهادة خصم ضﺮ بي من المنبع
 .5الجمع ة ﻏيﺮ ملزمة أقل اﻷسعار .
 .6العﺮض قا ل للتجزئة
 .7ال م ة قا لة لل ادة أو النقصان ب س ة .25%
 .8عملة العﺮض  :الش ل
 .9حق للجمع ة إلغاء جميع العﺮوض المقدمة من الموردﻳن و عادة استدراج عﺮض السعﺮ مﺮة ثان ة
إما ش لها الحالي أو عد إجﺮاء أي ﺗعد ل عل ه
 .10مدة سﺮان العﺮض  :شهﺮ
 .11على المورد ختم وﺗوقيع العﺮض
.12موعد استﻼم العﺮوض الساعة العاشﺮة والنصف ص احا بتار ــخ 2021 07 26م.
 .13س تم فتح العﺮوض الساعة الحاد ة عشﺮ ص احا بتار ــخ 2021 07 26م.
 .14سلم العﺮوض في ظﺮف مغلق ومختوم في المكتﺐ الﺮئ سي خان ﻳو س
توقيع وختم المورد
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المواصفات:
الرقم

الصنف

1

تصم م
وط اعة تول
كت

المواصفات
تصم م تول ك ت حسب المواصفات
التال ة:
 ﺗصم م سخة ال تﺮون ة )جاهزةللط اعة( عﺮبي  +انجليزي لتول ك ت
حول نهج اﻻستجا ة للمخاطﺮ ق ادة
المجتمعات المحل ة ش ل ﺗفاعلي
ح ث ﻳتم من خﻼل التصم م ﺗح ل
جميع الخطوات اﻷ شطة اﻹجﺮاءات
التمار ن النماذج المتعلقة التول ك ت
الى ﺗصم مات وأش ال انفوجﺮاف ك
معبﺮة وهادفة وﺗفاعل ة.
-

ط
-

2

الوحدة

-

ﻳتكون التول ك ت من  50ورقة على
الوجهين ) 25ورقة على الوجهين اللغة
الع ة ،و 25ورقة على الوجهين اللغة
اﻹنجليز ة( و شمل اﻷوراق مجموعة من
النماذج المستخدمة في العمل.
اعة تول ك ت حسب المواصفات التال ة:
الغﻼف  250جﺮام فﺮز لون  +سلفان
مطفى
الورق الداخلي  130جﺮام خﺮمو مطفي
التجميع :كعﺐ
حجم الورق 21*21
عدد ال سخ  200سخة
عدد الورق  50ورقة على الوجهين
) 100رقم(

ال م ة

سعر الوحدة
NIS

اﻻجمالي
NIS

1

سخة

اﻹجمالي اﻷرقام الش ل
اﻹجمالي الش ل حروف
توقيع وختم المورد
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