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  استدراج عروض أسعار إعادة 
ات العم ةالتأمين ضد إصا الجمع   ل للموظفين 

HQ/IN /2020-02-08  
 
 

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

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

س في ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو ات  اج عروض أسعاراستدر إعادة  ترغب جمع للتأمين ضد إصا
ة  الجمع ه ال،  فعلى من يرغب من العمل للموظفين  شرات المرخصة حسب االصول في المشاركة عل

ة :    تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال
  

اسم  .1 ة الثقافة و الفكر الحرالفاتورة    جمع
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
ادة أو النقصان  عدد الموظفين .2 ل لل  قا
ل .3  عملة العرض : الش
ة إ .4 ة إما حق للجمع ح عرض السعر مرة ثان عادة ط لغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و

ه ل عل عد إجراء أي تعد لها الحالي أو   ش
ع .5  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .6
ة عشر ظهرا موعد استالم العروض الساعة  .7 ـــخ الثان ـ  .م02032020بتار
تم فتح العروض الساعة  .8 ــــخ  ظهرا والنصف  ة عشرالثانس  .م02032020بتار
س .9 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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  المواصفات : 

  

ة  الوحدة  وصف العمل  الرقم م   ال
سعر 
  الوحدة

ل(    ) ش

  اإلجمالي
ل(    ) ش

1  
ات العمل    ة التأمين ضد إصا الجمع للموظفين 

موظف  90لعدد  حسب قانون العمل الفلسطيني: 
لغ إجم أن لدينا : $950000الي للرواتب م ، علما 

سق خدمات 12)، حارس عدد (2سائق عدد ( )، م
ال عدد (1عدد ( شطين و إدارين 1)، عاملة استق )، م

ة و عاملة  دالن ة و ممرضة و عاملة مختبر و ص و طب
داني راضة  سق م  )74عدد إجمالي ( وم

  1  تأمين

    

مة  ل(  العرضإجمالي ق األ الش     رقام) 

مة  ل(  العرضإجمالي ق الحروف الش  (    
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