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  استدراج عروض أسعار 
ب خزانة خشب د وترك    تور
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 ..............................................  رقم المشتغل مرخص   ......... .....اسم مقدم العرض  ........... 
 

فون .....................................العنوان  ..............   ..........................جوال   .   -...        رقم تل
  

    
ة الثقافة و الفكر الحر في مركز بناة الغد التابع إلى رغب ي ب خزانة استدراج عروض أسعار جمع تورد وترك

ه تعبئة العرض المرخصة حسب االصول والمصانع الشرات  فعلى من يرغب في المشاركة من،  خشب عل
ة :    وذلك حسب المواصفات والشروط التال

  
ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع   لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
لغ عن في حإرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4 ل $350ال زادة الم الش عادله    أو ما 
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ة .6 م ة  ال س ادة أو النقصان ب لة لل  .%25قا
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
ةاموعد استالم العروض الساعة  .10 احا عشر  لحاد ــــخ ص  م. 12092019بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 ة عشر س احا  الحاد ــــخ  والنصف ص  م. 12092019بتار
س .12 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
  
  

ات                                       توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
     
  .............                                                   ............               ..........................  
  
  

  



  جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
The Culture and Free Thought Association  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  E.mail: Rowaida@cfta-ps.orgلكتروني:   بريد إ    76ص.ب: خلف الهالل االحمر –حي االمل  - خان يونس-قطاع غزة
P.O.BOX 76 , KHAN YOUNIS, GAZA STRIP    FAX:08-2067299 TEL: 08- 2051299 :082075929  

Website:www.cfta-ps.org  

  

  
  :  المواصفات

 

 
  
  
 
  

ات                                       توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
    
  .............                                                   ............               .......................... 
 
  

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر 
  NISالوحدة 

االجمالي  
NIS  

1  

د  تور
ب  وترك
خزانة 
  خشب

ب  حسب  خزانةتورد وترك
ة :    المواصفات التال

 طول اتجاهات ثالث على عرض -
 سم12عرض*سم175

  القواعد دون210ارتفاع
ح زجاج العلوي الجزء - نا مفت  فات

ض  أقفال مع ملم6شفاف اب
س   استال

ة عالقات -  متحركة داخل
  سم120ارتفاع

 ضلف سم90 السفلي الجزء -
ة  MDFمغلقة زان قشرة  خش

عي زان خشب أعمدة -   لزوم طب
   العمل

ر دهان -   شفاف ل
 متحركة عجالت مزودة الرجل -

ان من نقل لزوم   الخر م
ع الممتاز - سسورات من ن  3ا

ات  لرحالت الفت

  
  خزانة
  

1      

األرق ل اماالجمالي     ش

الحروف  لاالجمالي      ش


