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جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

ترغب شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة و الفكر الحر في خان يونس في  إعادة استدراج عروض أسعار تصوير 

وانتاج فيديو ضمن مشروع "حماية وتقوية صمود النساء والفتيات المتأثرات من عدوان مايو 2021 في قطاع غزة" 

المنفذ من قبل جمعية الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع الحملة اليابانية لجل أطفال فلسطين وهيئة المم المتحدة للمرأة 

وبتمويل من الحكومة اليابانية "CCP"،  فعلى من يرغب من الشركات المرخصة حسب الصول في المشاركة عليه 

تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

ارفاق فاتورة  باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة2

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة3

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع4

عقد اتفاق بين الطرفين5

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار6

العرض قابل للتجزئة7

الكمية قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.8

عملة العرض : الدولر9

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 10

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهر11

على المورد ختم وتوقيع العرض12

موعد استلم العروض الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الربعاء بتاريخ 13.2022/11/30

سيتم فتح العروض الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الربعاء بتاريخ 2022/11/30 م14

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس15

ضرورة ارفاق صورة من السجل التجاري للشركة معتمد وساري المفعول حسب الصول وخلو طرف من الضريبة والضريبة المضافة16

توقيع وختم المورد
Page 2 of 3

دائرة المشتريات / جمعية الثقافة والفكر الحر

E.mail: Rowaida@cfta-ps.org   :قطاع غزة-خان يونس- حي المل – خلف الهلل الحمر ص.ب:76    بريد إلكتروني

P.O.BOX 76 , KHAN YOUNIS, GAZA STRIP    FAX:08-2067299 TEL: 08- 2051299 :082075929

Website:www.cfta-ps.org

.....................................................................................



جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

تصوير وانتاج فيديوهات 1

توعويه

تصوير وانتاج فيديوهات توعوية عدد )2(، مدة كل فيديو  2.00 عدد

4 دقائق، بهدف التوعية بقضايا العنف المبني على النوع 

الجتماعي .

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

)أرقام(

)حروف(
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ديواستدراج عروض أسعار    إلنتاج ف

ة:    عن الجمع
ة، مستقلة، تأسست عام   ة غ رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر، و مؤسسة أهل ، تلعب  1991جمع

اب  ز حقوق األطفال والش ر وتع ر المجتمع المد الفلسطي من خالل العمل ع تط ا  تط اد دورا ق
ة والوس من قطاع غزة.      والمرأة  المحافظات الجن

  

وع: عن    الم
وع " ذ م ات   إطار تنف ساء والفت ة صمود ال ة وتق "   قطاع غزة  2021من عدوان مايو    المتأثراتحما

ة ألجل أطفال فلسط وهيئة األمم   ان ا ال ة مع الحملة  ا ال الحر  والفكر  الثقافة  ة  ل جمع المنفذ من ق
ل من الحكومة   تم ة،المتحدة للمرأة و ان ا ة الثقافة والفكر الحر عن حاجتها   ال علن جمع

ُ
ات تعاقد مع  لل  ت

ديو عدد    أفراد   ف نتاج  ب ات   2متخصصة    السلوك لتغي  االجتما  ع  الن ع  القائم  العنف  حول عواقب 
الغ عن حاالت العنف ادة اإل   والمواقف حول العنف، ول

  

ة    : العملمنهج
والفكر   تدرك الثقافة  ة  المختلفة    الحر   جمع المجتمع  لفئات  الوصول  ل  سه اإلعال   الجانب  ة  أهم

وع، وذلك من خالل سهم  تحقيق أهداف الم ما  ة    وأصحاب الواجب وصناع القرار  انتاج المواد اإلعالم
ع  ا العنف المب ع الن ا المختلفة وخصوصا قضا ة  القضا . المختلفة وزادة التوع   االجتما

  
  :  الخدمة الفئة المستهدفة من 

  ات ة وفق متطل ذ انجاز المهام المطل ات اإلنتاج اإلعال  قطاع غزة، أو أفراد ذوي كفاءة لتنف
ة.  جودة عال  االعالن 

  

 :  الخدمةالمتوقع من 
  ام ار وخطة بوضع الق ة .  العمل مسودة األف  للمنتجات اإلعالم
 وع  وضع منتجات الم حات الخاصة  وع.  التصورات والمق شاور مع إدارة الم  ال
  ة المنتجات اإلعالم و  الخاص  نار ة الس  . كتا
  حات المتفق عليها وع وفق المق ة المختلفة للم م المنتجات اإلعالم  . تصم
  دي انتاج ومونتاج المواد ة المختلفة (ف . اإلعالم دا ل ا ش  و) 
   ا) من خالل د ال م د (السوش ة ع وسائل االعالم الجد ــج للمنتجات اإلعالم ــ و المساهمة  ال

المشاركة مع المكتب اإلعال للمؤسسة.  ــــج  م خطة ترو  تصم
   ة نص  ترجمة ديو ا اللغة اإلنجل   . الف

ة ل الخدمة المطل   : تفاص
   ر وانتاج مواد ديو توعوي عدد  تص ة (ف داع ديو  2إ ل ف ا    4)، مدة  قضا ة  دقائق، بهدف التوع

 . ع االجتما   العنف المب ع الن

  : للخدمة وط التقدم  
كة األفراد لديهم  - ة واسعة ال قةو خ  .  مجال الخدمة أعاله تجارب ممارسة سا



     
 

الخدمات المطل - ام  ق مؤهل للق ات األفراد لديهم ف  ة. ال
م عرض  - شملما و تقد اف  ة    لدوالر. : سعر الخدمات المطل

ة المتوقعة  م العرض:  للخدمةالف سل    وموعد 
ة ما ب  - ة الزمن ذها   الف تم تنف ة س  30/1/2023 – 2022/ 23/11الخدمة المطل

ات العرض:   محت
  ات : واألفراد المعني  تقدم ال  التا

شمل ، ع أن  : العرض الف  
 كة ة لل ة الذات قة األفراد   الس  . ونماذج من أعمالها السا
  .ة م الخدمة المطل ق الخاص بتقد ة الف ة الذات  الس
  .وع ناولها الم ا ال ي القضا قة للعمل متعلقة  ة سا  نماذج اعالم
  ام ار وخطة بوضع الق   .  ع العرض الف المقدم العمل مسودة األف

  
  
: لمواصفاتا  

ة  الوحدة  المواصفات الصنف  الرقم  م  ال

1.  
مواد 

إبداعية  
فيديو) 2(  

و  ر  ة انتاج  تص توع ديوهات  ف
ديو  2دد (ع ل ف دقائق،   4)، مدة 

ا   قضا ة  التوع العنف بهدف 
ع االجتما   .  المب ع الن

ديو  2 ف

 
 

م الف والما للعروض المقدمة:   معاي التقي
 
 

م الف والما   الدرجة  معاي التقي
م  ً تقي العرض الف أو  50% 

كة قة وسمعة ال األفراد  الخ السا  20 
ة   ة الذات قالس للف  15 

ات  ع العرضالخ ار وضع   المسجلة  موض مسودة األف
العمل وخطة   

15 

ا  م العرض الما ثان تقي  50% 
 %100 اإلجما 

  

ارات أخرى:     اعت
ار ع أحد   ع االخت ة األفراد المتقدم   حال وق ات اإلعالم موا    العروضال ة الثقافة  ل وط جمع

التا أدناه:    والفكر الحر و 
 ة جودة عال ة  الوقت المحدد   . انجاز المهام المطل



     
 

   كة م ال ات، تل ال ة ع  س ة  ب حال ال المنبع  من  شهادة خصم  و توف فاتورة 
ة   ورة دفع  ة ع األفراد يتم ابرام عقد قانو مع  س سارة المفعول، و حال ال

لغ الدخل ع اجما  ه لدى الجهات المختصةالم  . المتفق عل
  

ات   المهتم من  وأفراد)طلب  ات  م    ( ف  تقد ةعرض  الذات ة  الس وذلك  مع  الخاص ،  العرض  مع 
م سل ة و اسم العرض ورقمه وختمه     مظروف مغلقه  الجمع س  ومعنون  خان يو ائن  ة ال  مقر الجمع

  . مل األ   –
  
  
  
  
 
 

اة ادائر                               توقيع وختم المورد  ة الثقافة والف  ت لمش    لحر كر اجمع
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Culture and Free Thought Association 
Wessal network 

ToR for CFTA' need to produce a video 
 
About CFTA: 
The Culture and Free Thought Association (CFTA), It is a non-profit, independent 
Palestinian civil organization, founded in 1991, plays a leading role in Palestinian civil 
society by working to develop the rights of children, youth and women in the southern 
and central governorates of the Gaza Strip. 
 
About the project: 
Within the implementation process of the project "Protecting and Strengthening the 
Resilience of Women and Girls Affected by the May 2021 Escalation/Conflict in Gaza” 
implemented by CFTA in partnership with CCP & UN-Women and funded by 
Government of Japan. The CFTA announces its need to contract with a specialized to 
Produce 2 videos on the consequences of GBV to change behaviors and attitudes 
around violence  
 
Working Methodology: 
The Culture and Free Thought Association realizes the importance of the media aspect 
in facilitating access to different groups of society, duty bearers and decision makers 
in a way that contributes to achieving the objectives of the project, through the 
production of various media materials and raising awareness on various issues, 
especially issues of gender-based violence. 
 
Target group of the service: 
Media production companies in the Gaza Strip, or individuals with competence to 
carry out / accomplish the required tasks according to the requirements of the 
advertisement with high quality. 
 
Expected from the service: 
•  Draft ideas and work plan for media products. 
 To develop perceptions and proposals for the project's products in consultation with 
the project management. 
• Writing the script for media products 
• Designing various media products for the project according to the agreed 
proposals. 
• Creatively producing and editing various media materials (video). 



     
 
• Contribute to the promotion of media products through the new media (Social 
Media) by designing a promotion plan in partnership with the  media office  

 Translate the text of the video into English 
  

:service detailsRequired  
Filming and producing creative materials (awareness video No. 2), each video is 4 
minutes long, with the aim of raising awareness of issues of gender-based violence 
 

: Conditions for applying for the service 
The company/individuals have extensive experience and previous practice 
experiences in the above service field . 
Companies/individuals have a qualified team to carry out the required services . 
Submitting a financial and technical offer that includes: The price of the required 
services in dollars 
Duration of work In the time period between 23/11/2022 - 30/1/2023 
 
The contents of the display: 
• Interested companies and individuals offer the following: 
Technical offer, to include: 
 CV of the company/individuals and samples of its previous work. 
 CV of the team to provide the required service. 
 Pre-work media models related to the issues covered by the project 
 Draft ideas and work plan on the submitted technical proposal 

  
Specification : 

Quantity 
Unit 

Unit Specifications Item NO 

2 video Filming and producing (2) 
awareness videos, the 
duration of each video is 4 
minutes, with the aim of 
raising awareness of issues of 
gender-based violence. 

2 
video 

 

1 

 
 
 
 
 



     
 
 
Evaluation Criteria: 

Technical and financial evaluation criteria Degree 
First / evaluation of the technical offer 50 % 
company /individuals reputation 20 
company /individuals ' CVs 15 
Experience recorded in the training topics / draft ideas and work 
plan 

15 

Secondly, evaluation of the financial offer 50% 
Total 100% 

  
:Other considerations 

In the event that one of the media companies/individuals submitting the offers is 
selected, they shall abide by the conditions of the Culture and Free Thought 
Association, which are as follows : 
 •Complete the required tasks on time with high quality . 
 •In the event of awarding to companies, the company is obligated to provide a valid 
tax invoice and deduction certificate at the source. In the event of awarding to 
individuals, a legal contract is concluded with the need to pay income tax on the 
total amount agreed upon with the competent authorities . 
 

Interested persons (companies and individuals) are requested to submit a technical 

offer with a CV  .  along with the association’s presentation, and to deliver it in a 

closed envelope, addressed with the name, number, and seal of the presentation, at 

the association’s headquarters located in Khan Yunis. 
 

  
 
 

اة ادائر                               توقيع وختم المورد  ة الثقافة والف  ت لمش    لحر كر اجمع
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