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التار ــخ 2019 03 03 :م

استدراج عروض أسعار
التأمين ضد إصا ات العمل للموظفين الجمع ة
HQ/IN /2019-03-07
اسم مقدم العرض  .............................................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

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

ترغب جمع ة الثقافة و الفكر الحر في خان يو س في استدراج عروض أسعار للتأمين ضد إصا ات العمل
للموظفين الجمع ة  ،فعﻠﻰ ﻣﻦ يرغب ﻣﻦ الشرات المرخصة حسب اﻻصول في المشاركة عﻠ ه تعبئة
العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال ة :
.1
.2
.3
.4
.5
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفاتورة اسم جمع ة الثقافة و الفكر الحر
يتم سد د الم ﻠغ ش ك خﻼل  28يوم ﻣﻦ تار ــخ استﻼم الفاتورة
السعر شاﻣل ضر ة الق مة المضافة
إرفاق شهادة خصم ضر بي ﻣﻦ المنبع
الجمع ة غير ﻣﻠزﻣة أقل اﻷسعار .
اﻣ ان ة التصﻠيح والص انة قا ﻠة لﻠ ادة أو النقصان
ﻣدة سر ان العرض أسب ع ﻣﻦ تار ـ ــخ العرض.
يتم توقيع وختم العرض ﻣﻦ ﻣزود الخدﻣة
آخر ﻣوعد ﻻستﻼم العروض الساعة الحاد ة عشر ص احا بتار ــخ 2019 03 07م.
س تم فتح العروض الساعة الحاد ة عشر والنصف ص احا بتار ـ ـخ 2019 03 07م.
سﻠم العروض في ظرف ﻣغﻠق وﻣختوم في المكتب الرئ سي خان يو س
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المواصفات :
الرقم
1

وصف العمل

الوحدة

التأمين ضد إصا ات العمل للموظفين الجمع ة
حسب قانون العمل الفلسطيني :لعدد  90ﻣوظف
م ﻠغ إجمالي لﻠرواتب  ،$950000عﻠما أن لدينا :
سائق عدد ) ،(2حارس عدد ) ،(12ﻣ سق خدﻣات
عدد ) ،(1عاﻣﻠة استق ال عدد ) ،(1ﻣ شطيﻦ و إدار يﻦ
و طب ة و ﻣمرضة و عاﻣﻠة ﻣختبر و ص دﻻن ة و عاﻣﻠة
ر اضة وﻣ سق ﻣ داني عدد إجمالي ) (74

تأﻣيﻦ

ال م ة

سعر
الوحدة
)ش ل(

اﻹجمالي
)ش ل(

1

إجمالي ق مة العرض ) الش ل ( اﻷرقام
إجمالي ق مة العرض ) الش ل ( الحروف
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