
جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

Quotation عرض سعر

رقم )90(

استدراج عروض أسعار

الثنين 05/12/2022اليوم والتاريخ:

استدراج عروض اسعار اعداد بحث لعمل دليل ارشاديموضوع عرض السعر

شيكلالعملة

المشروع

الممول

Oxfam/)تحسين حقوق الصحة النجابية للشابات والفتيات )مسارونا

Oxfam

رقم عرض السعر 

للمركز

WHC/SERVISE//2022-12-129

الفاكس

بيانات مقدم عرض السعــر

اسم مقدم عرض السعــر / الشركة

رقم المشتغل المرخص

المدير المسئول

جهة التصال بالشركة

العنوان

الهاتف

الجوال

البريد اللكتروني
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جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

يرغب مركز صحة المرأة – البريج التابع لجمعية الثقافة و الفكر الحر في خان يونس في  استدراج عروض أسعار 

اعداد بحث لعمل دليل ارشادي حول" الوصول لخدمات الصحة الجنسية والنجابية الخاصة بالشباب في قطاع غزة ، 

وذلك من خلل تنفيذ مشروع الصحة الجنسية والنجابية الخاصة بالشباب في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع مسارنا 

وبالشراكة مع الوكسفام OXFAM  ،  فعلى من يرغب من الشركات المرخصة حسب الصول أو الفراد في 

المشاركة عليه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

ارفاق فاتورة ضريبية باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع2

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة3

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة4

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار .5

العرض قابل للتجزئة6

الكمية قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.7

عملة العرض : الشيكل8

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 9

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهر10

على المورد ختم وتوقيع العرض11

موعد استلم العروض الساعة العاشرة صباحا من يوم الحد بتاريخ 2022/12/11 م .12

سيتم فتح العروض الساعة  العاشرة والنصف صباحا من يوم الحد بتاريخ 2022/12/11 م13

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.14

توقيع وختم المورد
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جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

إعداد دليل ارشادي وذلك من  خلل القيام بتنفيذ التالي من  1.00 دليلدليل احالة1

المهام: 

1-فريق البحث سوف يقوم بدراسة توافر وجودة الخدمات 

الخاصة بالصحة الجنسية والنجابية المتوفرة في قطاع 

غزة الخاصة بالشباب والشخاص ذوي العاقة 

2- فريق البحث سوف يقوم بتوضيح ما هي الية وسهولة  

الوصول للخدمات المتوفرة   من قبل مزودي خدمات 

الصحة النجابية والجنسية في قطاع غزه وكذلك توضيح 

ما هي إجراءات العمل المتبعة عند جميع مقدمي الخدمات.

3- فريق البحث سوف يقوم بتطوير دليل مسارات الحالة 

للخدمات الصحة الجنسية والنجابية في قطاع غزة 

الخاصة بالشباب والشخاص ذوي العاقة 

4- فريق البحث سوف يقوم بدراسة الية الوصول الي 

خدمات الصحة الجنسية والنجابية في قطاع غزة للشباب 

والشخاص ذوي العاقة.

النتائج المتوقعة:

الدليل سوف يعكس خريطة الي الوصول و توافر  •

وجودة الخدمات الخاصة بالصحة الجنسية والنجابية 

المتوفرة في قطاع غزة الخاصة بالشباب والشخاص ذوي 

العاقة 

سوف يعكس الدليل مسارات الحالة للخدمات الصحة  •

الجنسية والنجابية في قطاع غزة الخاصة بالشباب 

والشخاص ذوي العاقة.

سوف يتم ايضاح الية الوصول إلى الخدمات الصحة  •

الجنسية والنجابية في قطاع غزة للشباب والشخاص 

ذوي العاقة. واللتزام بكل ما ورد في العرض المرفق

المبلغ الجمالي بالشيكل

المبلغ الجمالي بالشيكل

)أرقام(

)حروف(
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ع:  ح إلعداد استدراج عروض أسعار ل  الموض ق  ل ارشاديف ة  الوصول لخدمات" حول دل ة واالنجاب س الخاصة الصحة الج
اب ة " غزة  قطاع  الش ــــج -المرأة  ز صحةكمر  -الحر الثقافة والفكر  لجمع    ال

 
  

 مقدمة عن المؤسسة 

الح الثقافة والفكر  ة  ة، مستقلة،  و   ر،جمع ة، غ رح ة فلسطي المجتمع  ، تلع1991عام  تأسست   مؤسسة أهل ر  ا  تط اد ب دورا ق
الفلسطي   ع  المد  العمل  خالل  والمن  اب  والش األطفال  حقوق  ر  المحافتط الجن مرأة   والوسظات  غزة.    ة  قطاع  تعمل    من 

ة الثقافة والفكر الحر  ة و تحقيق أهد  ع  جمع ج ات   : افها اإلس

ادة   . 1 ق جا  ة التغي اال س عمل سان؛ لت تها كونها مؤسسة قائمة ع حقوق اإل ة الثقافة والفكر الحر واستمرار ز دور جمع تع
 المجتمع 

اتمك األط . 2 ساء واال ب وا فال والش الء التغي  مجتمعاتهم. إلعاشخاص ذوي ال   قة؛ ليتقلدوا دور و
ال  . 3 سان  مجتمعاتهم. تمك و ة، وحقوق اإل ا العدالة االجتماع ح قضا ، والمح لط  ء التغي المجتم
ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  . 4 سان خاصة لل حقوق اإل اف  ادة الو واالع   الح. ورجال اإلص  ار والرأيستوى صناع القر ع م - ز

ة الثقافة والفكر الحر خدمات ة: خال ها المختلفة من تقدم جمع زها التال   ل مرا

 وق واألمل س   1991تأسس عام : مركز ال م خانيو   سنة  12- 6طفال من سن للعمل مع األ   مخ
   س مدينة   األمل    1993مركز بناة الغد: تأسس عام اتمع ا للعمل خانيو ان   سنة  16- 12من سن   لفت
  وي: تأسس س     2006عام مركز نوار ال ، –خانيو   سنة  12- 6ألطفال من سن  ل مع اللعم طن السم
  الفلسطي الطفل  ثقافة  عام  :  مركز  س، –  األمل      1998تأسس  خانيو مع    مدينة  مختلفة  للعمل  اائح  ابمن    ، لش

  ات.  ثقف والم  ات  ات، ال  لفنان ا ،ات الجامعي 
  ــــج    1995مركز صحة المرأة: تأسس عام ة  قدم الخدمات ال شاراتالصح     المتعدد للمرأة  واالس

ة الثقافة والفكر الحر  ةإطار سعيها ل، و تقدم جمع ج ات ة: المتنوعة  الخدمات ،تحقيق أهدافها اإلس     التال

  و ة  اإلنجاب الصحة  شمل  و ة:  الصح و الخدمات  كر  الم شف  و ال ة  والاالوقا ة  والخلتغذ ة  القانون والصحة  ة  س الج دمات صحة 
ة المتخصصة وتقد   م المشورة. الصح

 م والخدمات ة المعارض  التعل ة الموارد الماد شط) وتنم م ال ة والمعارض والدعم الدرا (التعل ف مات الص شمل المخ ة: و ال
ادة.    والتدرب ع الق

  ة وتالدفاع وا رامج اإلرشاد. ت شمل الحمال و المجتمع: عبئة لتوع ة و ة للمرأة واأل   والمساعدة القانون
 شا ع ال ، أسب داع، الحكوا ، ملت اإل شمل المهرجان الثقا ة: و   . القراءة. الخطات الثقاف
   شمل : و االجتما النف  الدعم  الخدمات  مثل  ة  ترفيه نف واجتما خدمات  ح  ر خدمات دعم  والم ة لنفاوالدراما  حالت  س

ة.  ف مات الص   والمخ
 شمل هذا بناء قدرات ناء القدرات: و ب و ة التدر ة والقاعد   .المؤسسات المحل

الحر س   والفكر  الثقافة  ة  ح  ل  ا حاجته  عن  جمع ق  ارشادي  إلعدادف ل  لخدمات                   "  حول    )أفراد  مؤسسة،،  كة(  دل الوصول  ة  ال
ة ة واالنجاب س الج ابخاال  الصحة  الش لم .   غزة   قطاع  صة  سمح  أن  وال من شأنها  الالزمة  المعلومات  قة  الوث الخدمة    زود توفر هذه 

ة فهم  ة.   العم نطاقالمطل ة والمال م العروض الفن   ل المطلوب لتقد

  
ات ة ال ر دائ                                               لمورد وختم ا  عتوقي         ةجم مش   لحركر ا قافة والف لثا  ع
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ة  الخدمة المطل

شطة ترغب أ وضمن  الحر  والفكر  الثقافة  ة  مسارنا    جمع وع  ة  و م ا االوكسفام  ال شارة عاإل     OXFAMمع  اس جهة  عن    الن 
ارشادي  إلعداد ل  لخدمات"  حول    دل ة  الوصول  واالنجاب ة  س الج اب  الصحة  الش قطاع    الخاصة  األهداف  غزة    تحقيق  أجل  من 

ة للمؤسسة.   اال  ج ات   س

    المهام: 

دراسة- 1 قوم  حث سوف  ال ق  اب  وافر ت  ف الش الخاصة  قطاع غزة  المتوفرة   ة  واالنجاب ة  س الج الصحة  الخاصة  الخدمات   وجودة 
 قة اإلعا يو ذألشخاص او 

حث سوف    - 2 ق ال ة  ما    قوم بتوضيحف ل      المتوفرة    لخدماتل   لالوصو   وسهولة    ال ة  الصحةمزودي خدمات  من ق ة   اإلنجاب س  والج
عةالعمل  راءات إج توضيح ما  وكذلك   قطاع غزه   . جميع مقد الخدمات  عند  المت

ل مسارات    - 3 ر دل قوم بتط حث سوف  ق ال اب  الةحاإل ف الش ة  قطاع غزة الخاصة  ة واالنجاب س واألشخاص   للخدمات الصحة الج
 ذوي اإلعاقة 

دراسة ال - 4 قوم  حث سوف  ق ال ة    ا الوصول  ةف ة واالنجاب س ابة  قطاع غز خدمات الصحة الج   واألشخاص ذوي اإلعاقة.  للش

  النتائج المتوقعة: 

 لدال طة ا الوصول و  عكس سوف  ل ة المتوفرة  قطاع غزة   فر اتو خ ة واالنجاب س الصحة الج وجودة الخدمات الخاصة 
اب الش   عاقةاإل ذوي  واألشخاص الخاصة 

  ة  قطاع غال كسعسوف ة واالنجاب س ل مسارات اإلحالة للخدمات الصحة الج ابخاالزة دل الش ذوي   واألشخاص صة 
 اإلعاقة. 

 ضاحتم سوف ي ةا ا ابمالخد إ لوصول ا  ل ة  قطاع غزة للش ة واالنجاب س  . اإلعاقةي ذو  واألشخاص ات الصحة الج

ة وط المطل   :  ال

 ق ةات شهاد عين حاصل  ومه متخصص  ف ة جامع   .أو ع االقل  أي من تخصصات صح

  ة موثقة ة  األدلة  اعداد خ س ةوا  مجال الصحة الج   .النجاب

 قة للمشاركة أعم   .اتم أعداده لةد  أال سا

  ة ةصح معرفة وفهم لحقوق الخ ة واإلنجاب س    .ة الج

 ة الجمع النماذج الخاصة  ام  اإلضافة إ االل وع  ة وفلسفة الم منهج ام   .االل

 شجع االشخا فاءة للتقدملمؤسسة  ه ال   .اص ذوي االعاقة من لد

 ي االعاقة.  ص ذو ا مختلف فئات المجتمع ومراعاة األشخ مع القدرة ع التعامل    
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ذ الا نف ام ب ل الل مهدل ة ال تتجاوز     وتقد ــ مدة زمن م أسابيع لموعد  عأر سم  وز  تجايال سل ة د  . 2022 نها

ذ:  ان التنف ة الثقافة والفكر الحر قطاع غ م شمل جمع ــــج - حة المرأة  ص مركز  - زة و  .  ال

  :  مةلتالمسالمخرجات 

ر نها  .1 ل تشامل   تق ذ تفاص لوعمل الدنف ة مع ارسال مرفقات غت الل  ل ة واالنجل لالمستخدمة   األدوات الع  اعداد الدل
ل ارشادي .2 ع دل ة   مطب ة واالنجل سخة   ةرقسخة و (اللغت الع ةو ون  . ) ال
ل سك ع ك انف وجراف .3      مخرجات الدل
شطةيق جميع توث .4  الدراسة. منفذة ضمن ل ا األ

  
ار:    معاي االخت

م الف    لرقم ا   الدرجة %   معاي التقي
ة المؤهالت  -1 ة الذات   % 10 والس
ة -2 حث قة االعمال ال   % 10  السا
ة  -3   % 10  السمعة والخ

ب والوسائل -4 ة المستخدمة واألسال   % 20    المنهج
  % 50  الف   ماجما التقي

  
   

قة  تقدمالط  

ا م  ع  تقد التقدم  ة   الراغ ة  شار االس قسم   تكونتأن    جب،  العروضلجهات  "الف   العرض"  من  "العرض  "،  هم   تمو   الما   تحض
:   ارسالهم   وفقا لما 

 ة االرسال ة الثق : ال     الحر افة والفكر سلم  الصندوق  مقر جمع

 االما منفصل عن العرض  قدم العرض: لالش،  :  العرض الف  لمش   نأ ع لف
i .  ة تم العمل عليها  ال واألدوات  المنهج  . س
ii .  ذ  الزم الجدول لالدلتنف  . ل
iii . ة ذ ة  س ة  ات ل ة وما يؤ   المتقدمةللجهة  تفص ح مع توضيح الخ ق العمل المق الخدمة هوف ام    ل المتقدم للق

ق مع االشارة ا  التا مع ممشابهة ذات عالقة   ةأي اعمال سا ل  م  ( :راعاة وضع عنوان اال
ة للمجموعة م ة الرئ احث ة او ال احث حاسم ال لعداد إل  ق   ) الدل

iv .  ذ ل ارشاديدثالثة معرف لمن تم تنف مثل الع ذا  ل لقة     بالمطلو  الدل
  ف ا  :العرض الما ال عير توضيح الت ة إلنجاز هذه الدراسة  لم لمطل    لة الش

 
د من  ل:    08256888كز ع هاتف المر  االتصالالمعلومات للمراجعة أو االستفسار أو لم ا   0599147601 م

  
  

ات ة ال ر دائ                                              لمورد وختم ا عتوقي                     ةجم مش   لحركر ا قافة والف لثا  ع
 

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




