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Quotation عرض سعر

رقم )86(

استدراج عروض أسعار

الربعاء 16/11/2022اليوم والتاريخ:

استدراج عروض أسعار طباعة مواد تثقيفية ) برشورات ودفاتر تلوين (موضوع عرض السعر

شيكلالعملة

المشروع

الممول

تطوير قدرات خدمات رعاية الحروق في غزة

)Medical Aid for Palestinians)MAP

رقم عرض السعر 

للمركز

WHC/P/2022-11-122

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

توريد طباعة مواد تثقيفية  ) طباعة برشورات ودفاتر تلوين (، وذلك من خلل تنفيذ مشروع "تحسين الوعي حول 

الوقاية من الحروق بين أفراد المجتمع المحلي في المنطقة الوسطى من قطاع غزة   عبر غرس الوعي المجتمعي حول 

الوقاية من الحروق والمنفذ في مركز صحة المرأة البريج التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بتمويل من جمعية العون 

الطبي للفلسطينيين MAP، فعلى من يرغب من المطابع والشركات المرخصة حسب الصول في المشاركة عليه تعبئة 

العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

ارفاق فاتورة  باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1

عقد اتفاق بين الطرفين2

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع3

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة4

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار .5

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة6

العرض قابل للتجزئة7

الكمية قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.8

عملة العرض : الشيكل9

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 10

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهر11

على المورد ختم وتوقيع العرض12

موعد استلم العروض الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلثاء بتاريخ 2022/11/22م .13

سيتم فتح العروض الساعة  التاسعة والنصف صباحا من يوم الثلثاء بتاريخ 2022/11/22 م14

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.15

ضرورة ارفاق عينة من كل صنف " مستردة "16
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جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

طباعة بروشور حسب المواصفات التالية : طباعة  2,100.00 عددطباعة برشور1

البروشور حجم A4) عبارة عن 2 طوية لورقة A4(، عدد 

الصفحات )4 رقم( ، الطباعة فرز لون ، حجم الورق 350 

جم خرومو مسلفن مطفي للوجهين ، والتجميع ضربتين بيج 

من اليمين.

طباعة دفتر تلوين 355.00 عدددفتر تلوين2

القياس 15*25 سم

الغلف ورق 250 غرام

فرز لون وجه مسلفن مطفي

الداخلي

ورق مانيل 130 غرام

فرز لون وجه

مرقم مع الغلف 12 صفحة

المبلغ الجمالي بالشيكل

المبلغ الجمالي بالشيكل

)أرقام(

)حروف(
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اع  أسعار استدراج عروض  ة "بروشوراتط ف   ن" دفاتر تل - ة مواد تثق

  
  مقدمة: 

ة، مستقلة،  ة، غ رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر، و مؤسسة أهل ا  1991تأسست عام   جمع اد ، تلعب دورا ق

وا اب  والش األطفال  حقوق  ر  تط ع  العمل  خالل  من  الفلسطي  المد  المجتمع  ر  تط فظات  محالا     ةأ ر لم 

: ة والوس من قطاع غزةالجن  ة و ج ات ة الثقافة والفكر الحر ع تحقيق أهدافها اإلس   .  تعمل جمع

   التغي ة  عمل س  لت سان؛  اإل حقوق  ع  قائمة  مؤسسة  تها كونها  واستمرار الحر  والفكر  الثقافة  ة  جمع دور  ز  تع

ادة المجتمع  ق جا   اال

  سا ب و ا لشوا ل اطفتمك األ الء التغي  مجتمعاتهم. ء واال ال   شخاص ذوي اإلعاقة؛ ليتقلدوا دور و

  .سان  مجتمعاتهم ة، وحقوق اإل ا العدالة االجتماع ح قضا ، والمح لط الء التغي المجتم  تمك و

   ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة سان خاصة لل حقوق اإل اف  ورجال    الرأيرار و الق  عنا ص   ىو تمسع    - زادة الو واالع

 اإلصالح. 

  

ة:  زها التال ة الثقافة والفكر الحر خدماتها المختلفة من خالل مرا   تقدم جمع

وق واألمل: تأسس عام  .1 س للعمل مع األطفال من سن  1991مركز ال م خانيو   سنة  12- 6 مخ

س للع 1993مركز بناة الغد: تأسس عام   .2 مدينة خانيو اا فتال ع ممل   األمل    سنة  16- 12سن ت من ن

وي: تأسس عام  .3 س  2006مركز نوار ال ، للعمل مع األطفال من سن  – خانيو   سنة  12- 6طن السم

: تأسس عام   .4 اب،   –  األمل    1998مركز ثقافة الطفل الفلسطي ائح مختلفة من الش س، للعمل مع  مدينة خانيو

ات، ا ات، الفنان   ات. مثقف وال تا     ل الجامعي

شارات المتعدد للمرأة    1995مركز صحة المرأة: تأسس عام  .5 ة واالس قدم الخدمات الصح ــــج    ال
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ة:   ة، الخدمات المتنوعة التال ج ات ة الثقافة والفكر الحر، و إطار سعيها لتحقيق أهدافها اإلس   تقدم جمع

 وا ة  اإلنجاب الصحة  شمل  و ة:  الصح و والوقكر  مل اف  شلالخدمات  ة  ة  ا القانون والصحة  ة  س الج والصحة  ة  التغذ

م المشورة.  ة المتخصصة وتقد   والخدمات الصح

 والخدمات م  الموارد  التعل ة  وتنم شط)  ال م  (التعل الدرا  والدعم  والمعارض  ة  ف الص مات  المخ شمل  و ة:  ال

ادة.  ة المعارض والتدرب ع الق   الماد

 رامج اإلرشاد. تمع: المج بئةعت و  ةع و تالدفاع وال ة و ة للمرأة واأل شمل الحمالت والمساعدة القانون   و

  .ع القراءة. الخ ، أسب داع، الحكوا ، ملت اإل شمل المهرجان الثقا ة: و شاطات الثقاف   ال

  الر مثل  ة  ترفيه خدمات  واجتما  نف  دعم  خدمات  شمل  و  : االجتما النف  الدعم    ح م لاو ت  ال حخدمات 

ة. راما والد ف مات الص ة والمخ   النفس

ة  ة والقاعد شمل هذا بناء قدرات المؤسسات المحل ناء القدرات: و ب و   التدر
أ عرض السعر ضمن  وعو ة من الحروق ب أفراد المجتمع المح  المنطقة الوس   م تحس الو حول الوقا

ــــجاة أر حة الممركز صنفذ  لموا غزة  من قطاع ة العون الط  ل ل من جمع ة الثقافة والفكر الحر بتم  التابع لجمع
ي   MAPللفلسطي

وع:    أهداف الم
 : هدف العامل ا

ــالحروق  المحافظــة الوســ مــن قطــاع غــزة عــ غــرس الــو  ة  تحســ المعرفــة واالتجاهــات والممارســات حــول اإلصــا
ة من اللوقول االمجتم ح   حروق. ا

  اصة: خال ف  األهدا
ة من الحروق ب األ  المحافظة الوس من قطاع غزة.  .1   تحس الو حول الوقا
ـا .2 ــدة ز الوقا ـة)  المحافظــة الوسـ مــن ة مـن الحـروق  مختلــالـو  ـة والثان ــة واالعداد ف المـدارس (االبتدائ

  قطاع غزة. 
ا والقائ لمح اتحس الو ب أفراد المجتم .3 ة.   ةجتمعالم  لتعبئةم    حول الحما

ة:    الخدمة المطل
الحر  تعلن الثقافة والفكر  ة  استقطا  جمع أو  ب  عن حاجتها  ة  مجال    ويذ  مطابع ات  ة عال اعة  خ للتعاقد الط

اعة  ممعه     حسب المواصفات الموضحة  العرض الما و مختلفة مطبوعات لط
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ة: المخرجا   ت المطل

  اعة بروشور  ات ط

 اع ن   دف ة ط  تل

ة مع طلا مالحظة:  جودة عال جب أن تكون  ف اعة   عرض السعر. رض الما أسفل   الع وجود الممراعاة التوص

 :  اإلطار الزم

ة عليهكة ال تع ال - س ة ي  يتم ال عد ت ا ف اعةوقيع الوم فقط  الط دء   . عقد لل

ات  -     عرض السعر  امحت
ات  عر عرض السشتمل     : المطابع اآلو المقدم من ال

   شمل: العرض     الف و
قة  تلمطبوعاارفاق نماذج  - ةإعال ولوحات  (بروشوراتسا  )ن

ة الذات ت  - م الس ة وما يؤهل ة للجهة قد اتالمتقدمة مع توضيح الخ ا  تلك ال ذ الللق نف مرفقة  خدمة م ب
ل األ ق قة المشابهة عمال اائمة   . لسا

قا ب  - ذ اعمال مثالث جهات تم العمل معها مس   ابهة  ش نف

 لعرض الما  ا  
لفة  و  ل الشمل العرض الما الت  ش
   م الف والما للعروض  معاي   : قدمةالمالتقي

م الف ار التقمع  قم ر ال    ة % رجدال    والما ي
م ال  ً التقي   ف أو

ة مال  1 ة الذات   10  ؤهالت والس
قة    2   20  النماذج السا
ة ات العمالخ  3   20  ة  فن والل

م الف  التاجما    50  قي
م الما  ا التقي   50  ثان

م ا    % 100  لف والما اجما التقي
  

  مالحظات:  
  

   ل عملة الش ة األسعار    ير كتا
  ةلأل مطلوب فوري ا عد اصدار امر التورد م ة    .صناف المطل
 د من الم وع  للمراجعة واالستفسار أو لم سقة الم م   0567681706جوال رقم: علومات الرجاء االتصال 
  ة  : لتا افقط ع العنوان  العروضجميع سلم خان   –مل أل  ا  –الثقافة والفكر الحر  جمع شارع الرحمة 

 س. يو
  

  
ات ة ال دائر                                                        توقيع وختم المورد     ةجم مش     لحر الثقافة والفكر ا   ع
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