
جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

Quotation عرض سعر

رقم )25(

استدراج عروض أسعار تنفيذ تدريب إشراف مهني وميداني للقيادات الشابة المثقفة

الربعاء 17/08/2022اليوم والتاريخ:

استدراج عروض أسعار تنفيذ تدريب إشراف مهني وميداني للقيادات الشابة المثقفةموضوع عرض السعر

شيكلالعملة

المشروع

الممول

Oxfam/)تحسين حقوق الصحة النجابية للشابات والفتيات )مسارونا

Oxfam

رقم عرض السعر 

للمركز

WHC/T/2022-08-71

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 

للتعاقد مع مدرب لتنفيذ تدريب في المحتوى الرقمي حول مواضيع الصحة الجنسية والنجابية للشباب في قطاع غزة، 

وذلك من خلل تنفيذ مشروع "مسارنا لحقوق الصحة الجنسية والنجابية"مؤسسة اوكسفام،  فعلى من يرغب من 

الشركات  المرخصة حسب الصول والفراد في المشاركة عليه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط 

التالية:

الشروط والمواصفات :

الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر  " في حال الشركات "1

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

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة3

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع " في حال الشركة " ومن ضريبة الدخل " في حال الفراد "4

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار .5

العرض قابل للتجزئة6

عدد الساعات 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

على المورد ختم وتوقيع العرض11

موعد استلم العروض الساعة العاشرة صباحا من يوم الربعاء بتاريخ : 122022/08/24

سيتم فتح العروض الساعة العاشرة صباحا من يوم الربعاء بتاريخ: 132022/08/24

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.14
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جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

استشاري/ة تدريب و اشراف  27.00 ساعةمدرب1

مهني و ميداني للقيادات الشابة 

المثقفة ضمن المشروع في 

المركز 

المدة الزمنية: 27 ساعة 

تدريبية.

المبلغ الجمالي بالشيكل

المبلغ الجمالي بالشيكل

)أرقام(

)حروف(
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شاستقطاب ا ب و ة  رياس اف مه تدر دا  ا   و م

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

ة والوس من قطاع غزة.     المحافظات الجن

ة الثقافة والفكر الحر عن حاجتها   شاري استقطاب  تعلن جمع ب و   ة  اس اف مه  تدر دا  ا   و م

وع  ة  ضمن م ة واالنجاب س ة مع مسارنا للصحة الج ا ال ــــج  ذ مركز صحة المرأة ال :  وفقاألوكسفام تنف   التا
شاري  المتاحة:  ةالفرص ب و  ة  اس اف مه تدر دا  ا وع  و م ة المثقفة ضمن الم ادات الشا    المركز  للق
ة: المدة  ة. ساعة   27الزمن   تدر

ات هام والم ة   والمسئول   المطل

 م وتقي ة  دان م عة  ق   ة متا للف ة  م ة    وتعل واالنجاب ة  س الج الصحة  الخاص  الص  ف  التثق العامل  

 لديهم.  الموجودةوالبناء ع المهارات 

   معقد جلسات الق    ةتقي م  التقي شمل  ث  ح الصحي  المثقف  ق  الف ة ألفراد  من    الراجعة  والتغذ

. خالل العمل   المدا

    المحتوى اعداد  ات  ال ع  ق  للف العم  ب  ما  التدر ة  واالنجاب ة  س الج الصحة  الخاصة  المواضيع 

ناسب مع الفئات   المستهدفة. ي

   ة وال مهارات  ع  ق  الف ب  بهذا    وطرق تدر ه  عمل تمارن  ذ  تنف مع  ة  د تقل الغ  الص  ف  التثق

ة.  شارك ة ال ظهار المنهج  الخصوص و

 ف جلسات التثق ة  ة الخاص ة الصح ف د الرسائل التثق  توح

  ذ  ضمان از ع  الخدمةتنف ة شار نهج   االرت ة    ومنهج ذ تفاعل ة التنف  خالل ف

وط والمؤهل العل    : ال

  فضل ماجست  مجاالت  شهادة الوروس و ه  ة  الصحةوخصوصا  الصحةعلم    اإلنجاب

   ه ه عمل ا  خ ة  قضا س ةالصحة الج   . ال تقل عن خمس سنوات واإلنجاب

  ة ه خ ف الص المجتم ال تقل عن ثالث سنوات  عمل  . مجال التثق

  قوم تقوم م  المدرةعد التدرب س ة المادةب بتقد ة   التدر  والفكر الحر   الثقافة امله لجمع

   شجع األشخاص ذوي اإلعاقة للتقدم ة الثقافة والفكر الحر    جمع

ات دائ                                       توقيع وختم المورد     ة  رة المش    والفكر الحر   الثقافةجمع
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: العرض       الما

ل ي الش   تم تعبئة العرض الما 

 : م الف والما   معاي التقي

م الف والما    الدرجة   معاي التقي

م العرض الف    %50  أوال  تقي

كة   قة وسمعة ال ات السا  10  الخ

ة  ة الذات شاري الس  10  لالس

ة   س الج (الصحة  العرض  ع  موض المسجلة   ات  الخ

ة)    واالنجاب

15 

ة  ة المقدمة عال  وخطة المصفوفة التدر ل  15  مل التفص

 %50  اجما العرض الف 

  

ارات أخرى    :اعت

اتحق   ع    التقدم  واألفراد   لل ار و حال وق ة    االخت وط جمع م هذه الجهة  الجهات المتقدمة تل ع أحد 

 ::التا أدناه  الثقافة والفكر الحر و 

o ة ل ل مفصل خطة عمل تفص ش ة العمل  م منهج   )تقد

o  م تقارر اللقاءات  تقد

o   م   شاملة ومفصلة حسب المطلوب خطةتقد

o  ر نها م تق  تقد

ة   ل تفص عمل  خطة  شمل  ف  (عرض  م  تقد ات  المهتم من  ما   –طلب  ة    - عرض  ذات ة  عمل    –س نماذج 

  مشابهة) 
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