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 لق  ــ رف املغ ــ ر بالظ ـــ رض سع ــ ع 
        

 30/2021 رقـــم عـــرض الســــعر     اســــم الشـــــركة 
      

 14/11/2021 تـــاريـــخ عــرض الســعر     العــــــــــــــنوان 
      

 نايلون بيوت  توريد بيـــــان عــرض الســعر     رقــــــم الـــــــهاتف 
      

 ازاتدوار الجو  مـــكــان التـــــوريد     ـــاكس ـالفــ مــــــق ر 
      

 الجهــــــة المستفيـــدة     رقــــــم الجــــــوال 
مشروع  -جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل 

 الحقوق والصمود 

 

 يكي مراالر بالدوال عمــــلة عــرض الســعر  ص12 18/11/2021 اخـــر موعد لتقديم عــرض الســعر

    

 ح المظاريف قت فتو
  2021/11/18
 الساعة 12:15

 لمن يرغب بالحضور 
 18/11/2021 متوقعتاريخ الترسية ال

 

 بنود المطلوبة لا

سعر  الكمية  الوحدة  البند والمواصفات  #
 لوحدة ا

السعر 
 جمالياال

0011 متر طولي   متر   7بعرض  020 نظيفة  نايلون نوعية 1    
    االمريكي لدوالرابــــالــــي جـــمــإلغ االمبـــلــــ

 . ............................................................................................. : ...فحرو بال اإلجماليالمبلغ 
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 :30/2021م رق ض السعرر علتقديم الروط ش
 .رف المحلية او الدوليةصار ال أي تقلبات في اسع ل المؤسسةوال تتحم  ة خالل فترة التعاقدوثابت االمريكي الدوالربن تكون األسعار أيجب  1
 .قبل اللجنةوسيتم اختيار العينة المطابقة فقط من   يتم النظر اليهال  تينايجب ارفاق عينات من كل صنف واي عرض لم يقدم ع 2
 .الموردينمة من المقد جمعية وفاق غير ملزمة بأقل األسعار 3
 .يم عرض السعرمن تاريخ تقد  ابتداء نلمدة شهرياألسعار سارية   4
 .% من قيمة العرض10ن تنفيذ وكفالة حس  وشهادة خصم من المنبع ضريبيةتورة على من يرسو عليه عرض السعر تقديم فا 5
 .هاالمتعلقة ب المالية لمستنداتفة ا وتقديم كاالمواد من استالم  شهرينه  شيك في موعد أقصاب الدفع  6
 . ا  ال غي   العرض بعرض السعر يعتبر يلدأو تع  و خدشأأي شطب  7
 قصان او النالزيادة % ب25 كميات المطلوبةلر با نسبة التغي 8
 مورد. بيانات العرض من ال بئة جميعيجب تع 9

   األسباب تجزئه عرض السعر بدون ابداء الغاء عرض السعر اووفاق يحق لجميع  10
 العرض.  ع االوراق وكذلك المظروف الخارجي للعرض والختم على أي مرفقات معى جميجب أن يكون العرض مختوم وموقع علي 11
 صفحات. 2يتكون من   30/2021عرض السعر رقم  ي التأكد من يرج 12
 .قيةوخانيونس الشر  ة رفحموزعة في مدين  بيت 100هدفة المست البيوتعدد  13

      

 مالحظات مقدم عرض السعر )إن وجد(

1   

2  

3  

4  

 

 توقيع الشركة المقدمة لعرض السعر:                                                                    توقيع المؤسسة:         
 اسم الشركة: .................................                                                        الشخص المسؤ ول: سليم قشطة. 

. المحاسب الوظيفة:                                                        ...............المسئول: ................. اسم  

.: .....................والتوقيعالختم                                                         ..................المرخص: .....المشتغل رقم   

. . ...............: ........الشركةختم وتوقيع   
 


