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  استدراج عروض أسعار 
د جهاز الب توب    تور

WN/EQ /2021-09-64  
 

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

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

عة لترغب  كة وصال التا ة الثقافة و الفكر الحر فش س فيجمع د جهاز  استدراج عروض أسعار ي خان يو تور
ذ مشروع ، الب  ات من العنف المبني تحسين " من خالل تنف شا، والناج ثر تهم ات األ ساء والفت وصول ال

ة آمنة متعددة القطاعات في قطاع غزة ة ووقا ع االجتماعي لخدمات حما الممول من الصندوق  "  على الن
ساني ة المحتلة (   لالرض  اال ة مع مركز شئون المرأة ، و ) OCHAالفلسطي الشرا كة وصال  ل ش المنفذ من ق

ساني لألرض الفلسطيني المحتلة  ل من الصندوق اال تم المرخصة  والمحالتشرات الفعلى من يرغب من  ،و
ة  صول فيحسب األ  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   :المشاركة عل

  
ك خالل  .1 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة غير السعر  .2 ة الق ة )فاتورة ( شامل ضر   صف
بي من المنبع  .3   إرفاق شهادة خصم ضر
أقل األسعار .  .4 ة غير ملزمة    الجمع
ة  .5 م لال ادة أو النقصان ةقا   .لل
ة الحق في تجزئة العروض.  .6  للجمع
 .الدوالر عملة العرض :  .7
عادة  .8 ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و ة إما  استدراجحق للجمع عرض السعر مرة ثان

ه ل عل عد إجراء أي تعد لها الحالي أو   .ش
ــــخ فتح المظارفمدة سران العرض :  .9  شهر من تار

  على المورد ختم وتوقيع العرض .10
ة عشر ظهرا موعد استالم العروض الساعة  .11 ــــخ الثان  .م20092021 بتار
تم فتح العروض الساعة  .12 ة عشر ظهرا س ــــخ  الثان  .م20092021 بتار
س .13 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

)$(  
  اإلجمالي

)$(  
شأ   لد الم

 جهاز الب توب   .1

د ت ب حسجهاز الب توب ور
ة:   المواصفات التال

Laptop15 (Cpu : core i7 
10th gen 
Ram : 16 g DDR4 
SSD : 512 g 
GPU : 4 g 
Wireless / Bluetooth / lAN 
Original Bag/ original / 
MOUSE 

جهاز الب 
 توب

1       

  أرقام )الدوالر(االجمالي 
  

  حروف )الدوالر(الجمالي ا
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