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  استدراج عروض أسعار
ة غذاء  افة ووج ئجار قاعة مع توفير ض   اس

WHC/HR/2019-10-56  
  

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

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

س فــــــي   –يرغــــــب مركــــــز صــــــحة المــــــرأة  ــــــة الثقافــــــة و الفكــــــر الحــــــر فــــــي خــــــان يــــــو ــــج التــــــابع لجمع ــر اســــــتدراج البــــ
ئجار عـــــــروض أســـــــعار  ـــــــة غـــــــذاءاســـــــ افة ووج ـــــــذ مشـــــــروع  قاعـــــــة مـــــــع تـــــــوفير ضـــــــ رســـــــم مســـــــارات مـــــــن خـــــــالل تنف

كـــــــــر والعـــــــــالج ودعـــــــــم ال شـــــــــف الم شـــــــــات مـــــــــن آمنـــــــــة للنجـــــــــاة مـــــــــن ســـــــــرطان الثـــــــــدي مـــــــــن خـــــــــالل ال ســـــــــاء المتعا
ــــــــل ــــــــة  مــــــــن  ســــــــرطان الثــــــــدي بتم ان ا ان و الحكومــــــــة ال ة مــــــــع حملــــــــة   صــــــــندوق األمــــــــم المتحــــــــدة للســــــــ الشــــــــرا

ـــــــــــان ( -مـــــــــــن أجـــــــــــل أطفـــــــــــال فلســـــــــــطين ا ــــــــــــة فعلــــــــــــى مـــــــــــن يرغـــــــــــب مـــــــــــن الشـــــــــــرات وا ). CCPال المختبـــــــــــرات الطب
ــــــــــه تعبئــــــــــة العــــــــــرض وذلــــــــــك حســــــــــب المواصــــــــــفات والشــــــــــر  وط المرخصــــــــــة حســــــــــب االصــــــــــول فــــــــــي المشــــــــــاركة عل

ة :    التال
  

ة الثقافة و الفكر  فاتورةارفاق  .1    اسم جمع
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار

مة المضافة غير السعر  .3 ة الق   شامل ضر
لغ إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع   .4 ل $ 350عن في حال زادة الم الش عادله    أو ما 
ادة والنقصان ب .5 ل لل ة العرض قا  .%25س
ل .6 الش   العملة للعرض المالي:  
أقل األسعار .7 ة غير ملزمة   الجمع
ل مزود الخدمة .8 ال من العرض الفني والمالي المقدم من ق  جب ختم و توقيع 

ــــخ  العاشرةآخر موعد الستالم العروض الساعة  .9 احا بتار  .م23102019ص
تم فتح العروض الساعة  .10 اح العاشرةس ــــخ والنصف ص  ..م23102019ا بتار
س .11 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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  المواصفات  : 
  

  
  مالحظة هامة : 

ـــخ  - ـ ة بتار ذ الفعال تمم ، وعند تغيير المو 30102019موعد تنف التواصل من خالل ادارة المركز مع  عد س
ه العرض.    من يرسو عل
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر 

الوحدة 
ل   الش

االجمالي 
ل   الش

1  

ئجار  اس
قاعة مع 

توفير 
افة  ض
ة  ووج

 غذاء

ئجار  افة قاعة مع توفير اس ة  ض ووج
  حسب االتي : غذاء 

سع  -  150قاعة الى الأن  ت
 شخص 

ات من جهاز  - افة اللوجس توفير 
LCD  وشاشة عرض وجهاز

ك ( ضروري  3صوت و عدد  ما
  وجود السلكي ). 

توفير موتور في حال انقطاع  -
ائي ه ار ال  .الت

فة  -   ان تكون القاعة مك
ك  وفي ب  مشروب ساخن :شملال

ه، شاي،( اف افة  قهوة) س + ض
فة  تفور او (خف أنواع من  3الب

سكوت المالح والحلو)   ال
ة  - شمل: الغذاء وج  و

ضاء   شساندو لحوم ب
طاطا +) (دجاج أنواع  3 + 

 ارد مشروب سلطات +

 150 عدد

    

ل الش     االجمالي أرقام 

ل الش الحروف      االجمالي 


