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ارخ :   م25/06/2018ال

  
 

 

HQ/ TS /2018-06-35 
  

ض /  م الع   / ..................  مرخص المشتغل رقم................................  اس مق

  / ...................  لجوا  - تليفون رقم/ ......................................       العنوان
    

شراء وتوريد باليز رياضية   في يونس خان في الحر الفكر و الثقافة مركز بناة الغد التابع لجمعية يرغب
 تعبئة عليه المشاركة في االصول حسب والمحالت المرخصة الشركات من يرغب من فعلى ، وطواقي
  : التالية والشروط المواصفات حسب وذلك العرض

  
  الحر الفكر و الثقافة جمعية باسم تورةالفا .1
  الفاتورة استالم تاريخ من يوم 28 خالل بشيك المبلغ تسديد يتم .2
   المضافة القيمة ضريبة شامل السعر .3
   المنبع من ضريبي خصم شهادة إرفاق .4
 . المورد نفقة على التوريد .5
 عملة العرض : بالشيكل .6
ع  .7 ق مة خ و ت ود ال ل م م م ق ق ض ال   الع

  . األسعار بأقل ملزمة غير الجمعية .8
  .%25 بنسبة النقصان أو للزيادة قابلة الكمية .9

 .م28/06/2018 الخميس صباحاالحادية عشر الساعة  العروض الستالم موعد آخر .10
 .م28/06/2018 بتاريخ صباحاالحادية عشر والنصف  الساعة العروض فتح سيتم .11
  يونس بخان الرئيسي المكتب في ومختوم مغلق ظرف في العروض تسلم .12
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  المواصفات : 

  

  يةالكم  الوحدة  وصف العمل  الصنف  الرقم
  سعر الوحدة
  ( شيكل )

  اإلجمالي
  ( شيكل )

1  
توريد بلوزة   

لألطفال من 
 – 6سن 
مع  سنة 12

طباعة 
الشعار على 

الجهة 
اليسرى 
للبلوزة 
بحجم 
 صغير

توريد بلوزة نصف كم من نوع بوليستر 
اللون اختيار والدي وبناتي   8مقاس 

  بعد الترسية للفئتين

  بلوزة 

80 
    

2  
من نوع بوليستر توريد بلوزة نصف كم 

  والدي وبناتي   10مقاس 
120 

    

3  
توريد بلوزة نصف كم من نوع بوليستر 

  والدي وبناتي   12مقاس 
130 

    

4  
توريد بلوزة نصف كم من نوع بوليستر 

  والدي وبناتي   14مقاس 
110 

    

5  
توريد بلوزة نصف كم من نوع بوليستر 

  والدي وبناتي صغير  16مقاس 
140 

    

6  
توريد بلوزة نصف كم من نوع بوليستر 

  والدي وبناتي   Sمقاس 
10 

    

7  
توريد بلوزة نصف كم من نوع بوليستر 

  والدي وبناتي   Mمقاس 
10 

    

8  

فتيات للبلوزة 
 12من سن 

 سنة 16 –
مع طباعة 
الشعار 

18X18سم  

من نوع بوليستر طويلة توريد بلوزة كم 
  بناتي  16مقاس 

  بلوزة 
  

20 
    

9  
من نوع بوليستر طويلة توريد بلوزة كم 

 بناتي  18مقاس 
30 

    

10  
من نوع بوليستر طويلة توريد بلوزة كم 

 بناتي  Sمقاس 
20 

    

11  
من نوع بوليستر طويلة توريد بلوزة كم 

 بناتي  Mمقاس 
20 

    

12  
من نوع بوليستر طويلة توريد بلوزة كم 

 بناتي  Lمقاس 
20 

    

13  
من نوع بوليستر طويل توريد بلوزة كم 

بناتي مع طباعة الشعار على  XLمقاس 
 الجهة اليسرى للبلوزة بحجم صغير

20 
    

14  
بلوزة للفتيان 

 12من سن 
 سنة 16 –

مع طباعة 
الشعار 

توريد بلوزة نصف كم من نوع بوليستر 
والدي مع طباعة الشعارعلى  18مقاس 

  جم صغيرالجهة اليسرى للبلوزة بح
  بلوزة

30 
    

15  
توريد بلوزة نصف كم من نوع بوليستر 

والدي مع طباعة الشعار على  Sمقاس 
 الجهة اليسرى للبلوزة بحجم صغير

25 
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16  
18X18توريد بلوزة نصف كم من نوع بوليستر   سم

والدي مع طباعة الشعار على  Mمقاس 
 الجهة اليسرى للبلوزة بحجم صغير

20 
    

17  
ف كم من نوع بوليستر توريد بلوزة نص

والدي مع طباعة الشعار على  Lمقاس 
 الجهة اليسرى للبلوزة بحجم صغير

  

30  
    

18  
توريد بلوزة نصف كم من نوع بوليستر 

والدي مع طباعة الشعار  XLمقاس 
 على الجهة اليسرى للبلوزة بحجم صغير

15  
    

بلوزة فوتر   19
/قطن 

 للمنشطين
مع طباعة 
الشعار 
بحجم 

10X10مس  

    Lمقاس   بلوزة

  بلوزة

7     

     XL    12مقاس   بلوزة  20

     XXL  21مقاس   بلوزة  21

     XXXL   7مقاس   بلوزة  22

     4XL   2مقاس   بلوزة  23

بلوزة   24
 للمنشطات

مع طباعة 
الشعار 
بحجم 

10X10سم  

     5  كم طويل  Lمقاس حريمي طويلة  بلوزة 

25  
كم  XLمقاسحريمي طويلة  بلوزة 
  طويل

11 
    

26  
كم  XXLمقاس بلوزة حريمي طويلة 

 2  طويل 
    

 طاقية  27
قطنبة مع بزيم حديد من توريد طاقية 

من النوع الممتاز الخلف وليس اسكتش 
  مع طباعة الشعار 

 950  طاقية
    

   ( بالشيكل ) أرقام المبلغ إجمالي 
   حروفالمبلغ ( بالشيكل ) إجمالي 

  
  مالحظة : 

 ينة " العينة غير مستردة مع من يرسو عليه العرض "ارفاق ع - 
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