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  استدراج عروض أسعار 
د  كةتور   زي للد

BEG/CL/2019-05-26 
 
  

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

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في التابع إلى  بناة الغد مركز رغب ي كة تورد جمع ، فعلى من يرغب في  زي للد

ه تعبئة العرض وذلك حسب واألفراد المرخصة حسب االصول والمحالت الشرات المشاركة من  ، عل
ة : ا   لمواصفات والشروط التال

  
ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع   لفاتورة 
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 الن .6 لة لل ة قا م ة ال س  .%25قصان ب
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
ة عشر ظهراموعد استالم العروض الساعة  .10 ــــخ  الثان  م. 30052019بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 ة عشر والنصف ظهرا س ــــخ  الثان  م. 30052019بتار
سسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الر  .12 خان يو سي    ئ
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  :  اتالمواصف

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

NIS  
االجمالي  

NIS  

كة     زي د
زة لو (

لة - ط
- بنطال

- غطاء رأس
رطة 
  )مطرزة
  طقم

ات ة للفت كة شعب د زي د  حسب تور
لةلو ( المواصفات طاء غ- بنطال- زة ط

طة مطرزة)- رأس  زي حسب  20عدد  ر
ة:   المواصفات التال

ك"-  ع القماش "كرب ب الغطاء - ن
فون  ش

ل لوزة-  م المر  ةط فقحسب التصم  
ط ع-  لى بنطال اندلسي فضفاض( مغ

مقاس  الوسط وأسورة اسفل السروال 
سم مطرزة مع زم القماش عند 12

 االسورة ومطرز من الجوانب)
قماش  ى الوسطسم عل10حزام عرض - 

  اطلس
فون ألوان-   غطاء رأس قماش ش

سم في 120مقاس مناسب للزي
   سم120

ز ط التط   -MDCخ
م-  اب ال مام مطرزة من  ومطعم  األ

مام محشي ة على رأس األ ا  قطعة 
ة  ل سما  ملم من قماش أطلس6ح

كرا قماش ال طن   وم
ات 16- 12مقاسات الفئة من سن -  فت  
الع-  طة مطرزة  رق من لون قماش ر

اسفنج خمالة نصف  الطقم ومحشو 
 سم

ع الماركة المستخدمة ممتازة-  ن  
م-  ز على الصدر وفتحة اال ام التط

طة الرجل  وجانبي البنطلون ور
م المرفق  العمل حسب التصم

كة   زي د
زة لو (

لة - ط
- بنطال

غطاء 
- رأس

رطة 
  )مطرزة
  

      

1  

 
لوزة  افا ( لدة  طقم 

ط لة+بنطال+غطاء رأس+ر ة ط
مام واالرجل  نايق لأل ة و ب حسراس)ق

وف أ لوزةلون قماش الالصورة المرفقة (
ت نطال توتي " وا "يتينو  

 

3      



  جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
The Culture and Free Thought Association  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  E.mail: Rowaida@cfta-ps.orgكتروني:   بريد إل    76ص.ب: خلف الهالل االحمر –حي االمل  - خان يونس-قطاع غزة
P.O.BOX 76 , KHAN YOUNIS, GAZA STRIP    FAX:08-2067299 TEL: 08- 2051299 :082075929  

Website:www.cfta-ps.org  

  

2  

لوزة  ت دجن ( لدة ب طقم 
طة  لة+بنطال+غطاء رأس+ر ط

مام واالرجل حسب  نايق لأل ة و راس)ق
وف ألوزة الصورة المرفقة (لون قماش ال

نطال توتي " ت و   ) "يتينوا

2      

3  

لدة  لطقم  لوزة الخل )
طة  لة+بنطال+غطاء رأس+ر ط

مام واالرجل حسب  نايق لأل ة و راس)ق
لوزة  الصورة المرفقة (لون قماش ال

نطال توتي "أسود   "يتينو

2      

4  

لوزة  لدة بئر السبع( طقم 
طة  لة+بنطال+غطاء رأس+ر ط

مام واالرجل حسب  نايق لأل ة و راس)ق
لوزة  الصورة المرفقة (لون قماش ال

نطال توتي "   "يتينأسود و

2      

5  

لوزة  لدة غزة( طقم 
طة  لة+بنطال+غطاء رأس+ر ط

ة و مام واالرجل حسب راس)ق نايق لأل
لوزة  الصورة المرفقة (لون قماش ال

نطال توتي "   يتينأسود و

1      

6  

لوزة  لدة رام الله( طقم 
طة  لة+بنطال+غطاء رأس+ر ط

مام واالرجل حسب  نايق لأل ة و راس)ق
لوزة  الصورة المرفقة (لون قماش ال

نطال أسود   نهدي و

3      

7  

لوزة  لدة الفلوجة( طقم 
طة  لة+بنطال+غطاء رأس+ر ط

مام واال نايق لأل ة و رجل حسب راس)ق
لوزة  الصورة المرفقة (لون قماش ال

نطال أسود   نهدي و

2      

8  

لدة لوزة اسدودطقم  )
طة  لة+بنطال+غطاء رأس+ر ط

مام واالرجل حسب  نايق لأل ة و راس)ق
لوزة  الصورة المرفقة (لون قماش ال

نطال أسود فيرزوي" تركوازي"   و

2      

9  

لوزة  لدة المجدل( طقم 
طة  لة+بنطال+غطاء رأس+ر ط

مام واالرجل حسب  نايق لأل ة و راس)ق
لوزة  الصورة المرفقة (لون قماش ال

نطال أسود   تركوازي "فيروزي" و

2      
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  مالحظة : 
قة للمورد - ع االقمشة ومشغوالت سا  الرجاء ارفاق عينات من أن
ة - مات المطل  مرفق ملف التصم
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10    

لوزة  لدةغزة( طقم 
لة+ب طة ط نطال+غطاء رأس+ر

مام واالرجل حسب  نايق لأل ة و راس)ق
لوزة  الصورة المرفقة (لون قماش ال

نطال أسود   تركوزازي"فيروزي" و

1      

األرقام ل االجمالي     ش

الحروف  لاالجمالي      ش


