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التار ــخ 2018 10 17 :م

استدراج عروض أسعار
ط اعة قصص لﻸطفال
SWA/P/2018-10-55
اسم مقدم العرض  ...............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان  ............................................................رقم تل فون  -جوال

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

ﻳﺮﻏﺐ ﻣﺮﻛﺰ نوار التﺮ وي التابع لجمع ة الثقافة والفكﺮ الحﺮ خان ﻳو س في قصص لﻸطفال ،فعﻠﻰ ﻣﻦ
ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ الشﺮات والمطابع المﺮخصة حسﺐ اﻻصول في المشارﻛة عﻠ ه تعبئة العﺮض وذلك حسﺐ
المواصفات و الشﺮوط التال ة :
 .1الفاتورة اسم جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ .
 .2ﻳتم سد د الم ﻠغ ش ك خﻼل  28ﻳوم ﻣﻦ تار ــخ استﻼم الفاتورة.
 .3السعﺮ شاﻣل ضﺮ ة الق مة المضافة.
 .4إرفاق شهادة خصم ضﺮ بي ﻣﻦ المنبع .
 .5الجمع ة ﻏيﺮ ﻣﻠﺰﻣة أقل اﻷسعار .
 .6توقيع العﺮض ﻣﻦ المورد.
 .7ال م ة قا ﻠة لﻠ ادة أو النقصان ب س ة .25%
 .8ﻣوعد ﻻستﻼم العﺮوض الساعة الثان ة عشﺮ ظهﺮا بتار ــخ 2018 10 22م.
 .9س تم فتح العﺮوض الساعة الثان ة عشﺮ والنصف ظهﺮا بتار ــخ 2018 10 22م.
 .10سﻠم العﺮوض في ظﺮف ﻣغﻠق وﻣختوم في المكتﺐ الﺮئ سي خان ﻳو س
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المواصفات :

الرقم

الصنف

1

ط اعة
قصص
لﻸطفال

الوحدة

المواصفات

ال م ة

سعر الوحدة
الش ل

ط اعة قصص لﻸطفال وذلك حسب
المواصفات التال ة :

 عدد القصص  4قصص وط اعة لقصة عدد  400سخة
 الغﻼف خﺮوﻣو 250جم سﻠفانﻣطفي
 الورق الداخﻠي خﺮوﻣو 130جم حجم القصة الواحدة 22X20سم عدد الورقات لﻠقصة الواحدة 10ورقات  +الغﻼف
 الط اعة فﺮز لوناﻹجمالي اﻷرقام الش ل

سخة

1600

اﻹجمالي الش ل
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