
جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

Quotation عرض سعر

رقم )28(

استدراج عروض أسعار استئجار قاعة مع توفير وجبة غذاء وضيافة ) كوفي بريك (

الحد 28/08/2022اليوم والتاريخ:

استدراج عروض أسعار استئجار قاعة مع توفير وجبة غذاء وضيافة ) كوفي بريك (موضوع عرض السعر

شيكلالعملة

المشروع

الممول

مكافحة العنف وتمكين النوع الجتماعي 2022

United Nations Population Fund

رقم عرض السعر 

للمركز

WHC/HR/2022-08-76

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 

ستئجار قاعة مع توفير وجبة غذاء وضيافة ) كوفي بريك (، وذلك من خلل تنفيذ مشروع " منع العنف القائم على 

النوع الجتماعي والستجابة له في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية" بالشراكة مع صندوق المم المتحدة 

للسكان )UNFPA(وتمويل من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ )CERF( ، فعلى من يرغب من الشركات 

والمطاعم والفنادق المرخصة حسب الصول في المشاركة عليه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط 

التالية :

الشروط والمواصفات :

الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1 .1

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة2

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة3

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع4

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

موعد استلم العروض الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم الخميس بتاريخ : 112022/09/01

سيتم فتح العروض الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم الخميس بتاريخ: 122022/09/01

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.13

على المورد ختم وتوقيع العرض14
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جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

استئجار قاعة مع توفير وجبة غذاء 1

حسب المواصفات المرفقة

أجرة قاعة 80.00 عدد

أن تتسع القاعة لعدد  20 •

شخص لمدة4 أيام متتالية

أن تكون القاعة جيدة التهوية 

ومكيفة متوفر فيها الكهرباء 

والنترنت طوال الوقت 

توفير كافة اللوجستيات  •

الخاصة بالتدريب ومنها شاشة 

 Billboardو LCD عرض

وغيرها

وجبة غذاء 

وجبة لحوم بيضاء + سلطة + 

مشروب  

فطور قطع  • كافي بريك 

معجنات خفيفة ومشروبات 

ساخنة 

               )شاي وقهوة 

ونسكافيه(

المبلغ الجمالي بالشيكل

المبلغ الجمالي بالشيكل

)أرقام(

)حروف(
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  فكر الحرثقافة والجمعية مؤسسة ال
The Culture and Free Thought Association     
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ة غ ئجار قاعة مع توف وج افة اس   ذاء وض

ة، مستقلة، ة، غ رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر، و مؤسسة أهل ا   1991تأسست عام  جمع اد ، تلعب دورا ق
ة   اب والمرأة  المحافظات الجن ر حقوق األطفال والش ر المجتمع المد الفلسطي من خالل العمل ع تط تط

ة الثقافة والفكر الحر ع  وال ة و  وس من قطاع غزة.  تعمل جمع ج ات   :  تحقيق أهدافها اإلس

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

اب وال )2 الء التغي  مجتمعاتهم.  ودونساء (ذوي اإلعاقة المساهمة  تمك األطفال والش  اإلعاقة)، ليتقلدوا دور و
افة   )3 ة ل ساو ا الجودة والمشاركة الم ح قضا "، لط الء التغي ما فيهم "و المساهمة  تمك أعضاء المجتمع المد 

  األطراف. 
ا  )4 اف محل ادة الو واالع ا المساهمة  ز سان   ودول ات  ها  ما تم اإلعالن عنحقوق اال سا واتفاق القانون الدو اإل

  المتحدة. األمم 
وع:  ذة عن الم   ن

ف   أة م ي ة ال ج - ص قافة  ال ة ال ع ع ل ا اكة مع  ال ال اكة معوالف ال  ة  ال وق األم ال ص
ان  ار  UNFPAلل وق ال لل اكة مع ال ال و  CERF  و ع  ع الم ي على ال ف ال ة للع ا  واالس

ة   فة الغ ة وال اع غ اعي في ق   االج
 : للعرض اإلطار الزم 

ذ التدرب خالل شهر  - تم تنف تم س     س
القاعة متوفرة حسب الطلب   - ان تكون  ة  جب  تم اال   اإلطار الزم المحدد. ف ام الحقا مع  ع تفاق  وس   األ

ه العرض   تم ترس ان الذي س ه. إدارة الم  عل
م الف والما    - :  معاي التقي

  
م الف والما  الرقم  ار التقي  الدرجة %  مع

م الف  ً التقي  أو
ان سمعة  1 الم  10 
 15 جودة الخدمات المقدمة  2
ات الالزمة للتدرب  3  15 توفر اللوجس
 10 مساحة القاعة ومالئمتها لعدد المتدر   4

م الف   50 اجما التقي
م الما  ا التقي  50 ثان

م الف والما  %100 اجما التقي  
  

  مالحظات:  
  :وع جوال رقم سقة الم م د من المعلومات الرجاء االتصال    0598884650 للمراجعة واالستفسار أو لم
  ات  فقط  العروضسلم جميع :   دائرة المش ة ع العنوان التا   – األمل  –الثقافة والفكر الحر  جمع

س.  خان يو  شارع الرحمة 
  

ات                                                لمورد ا تموختوقيع     ةجم دائرة المش    لحر كر االثقافة والف  ع
 

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




