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  استدراج عروض أسعار 
د أجهزة الب توب  تور

HQ/EQ /2021-07-47 
 
 

 ..............................................  رقم المشتغل مرخص   ......... .....اسم مقدم العرض  ........... 
 

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في رغب جمت د أجهزة الب توب استدراج عروض أسعار ع ل من ، تور وذلك بتم

UNDP  ة، مسارنا، ومشروع المرخصة الشرات والمحالت فعلى من يرغب في المشاركة من ، SDCسواس
ة : حسب األ  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   صول ، عل

  
اسم جمع .1   ة الثقافة و الفكر الحر الفاتورة 
ك  .2 ش لغ  د الم سد ة يتم  ــــخ استالم الفاتورة 28خالل أو حوالة بنك   يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
  إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ة الحق في تجزئة العرض.  .6  للجمع
ادة أو النقص .7 لة لل ة قا م ة ال س  .%25ان ب
لعملة العرض :  .8  الش
ة إما  .9 ح عرض السعر مرة ثان عادة ط ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و حق للجمع

ه ل عل عد إجراء أي تعد لها الحالي أو   ش
 شهرمدة سران العرض :  .10
  على المورد ختم وتوقيع العرض .11
ة عشر ظهرا موعد استالم العروض الساعة  .12 ــــخ بتاالثان  .م28072021ر
تم فتح العروض الساعة  .13 ة عشر والنصف ظهرا س ــــخ  الثان  .م28072021بتار
س .14 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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  المواصفات : 
  

ة  الوحدة  وصف العمل  الصنف  الرقم م   ال
سعر 
  الوحدة

 )$ (  

اجمالي 
لغ (   )$الم

لد 
شأ   الم

1  

أجهزة الب 
  توب 

د أجهزة الب توب وذلك  تور
  حسب المواصفات التالي: 

 Laptop 15 inch 
 CPU: I5 10th Gen 
 RAM:8GB DDR4 
 GPU:256GB NVMe 
 Wireless/Blutooth/ LAN 
 Original Bag / Original 

Mouse 
جهاز 

  الب توب

5 

      

2  

تورد جهاز الب توب وذلك 
  حسب المواصفات التالي: 

 Laptop 15 inch 
 CPU: I7 10th Gen 
 RAM:8GB DDR4 
 GPU:512GB NVMe 
 Nvidia External Graphics 

Card 
 Wireless/Blutooth/ LAN 
 Original Bag / Original 

Mouse 

1  

      

    ( أرقام) الدوالر االجمالي 

    ( حروف) الدوالر االجمالي 

  
  مالحظة: 

تم استالم عدد  - ه وشهادة خصم من المنبع فاتورة  3س ل الحقا ل العرضمن المورد الذي سيرسو عل
  .مشروع
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