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ارخ :    م 08/12/2021ال

  
  استدراج عروض أسعار  

ئجار قاعة  ة غذاء  اس   وتوف وج
WHC/HR/2021-12-101  

 
  

 ........ ........ ..............................  رقم المشتغل مرخص   ......... ..... مقدم العرض  ........... سم ا
 

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

  
ة  –  مركز صحة المرأة  يرغب ــــج التابع لجمع س  خان     الحر   الفكر   و   الثقافة  ال استدراج عروض أسعار        يو

ة غذاء ئجار قاعة مع توف وج ذ و ،  اس وع    ذلك من خالل تنف سا   "م ة ال ل  ء للعمل معا من أج تمك وحما
للفلسطين    "  التغي  الط  العون  ة  جمع مع  ة  ا ات  من  يرغب  من   فع  ،  MAPال والمطاعم   ال

ه المشاركة    األصول حسب المرخصة وط المواصفات حسب وذلك العرض تعبئة عل ة وال   :  التال
  

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

ه  ل عل عد إجراء أي تعد   الحا أو 
  ان العرض : شهرمدة   .10
  ع المورد ختم وتوقيع العرض .11
ةموعد استالم العروض الساعة  .12 احا  العا ــــخ   ص   م. 2021 12 13بتار
تم فتح العروض  .13 ام من  3خالل س سأ م العموعد    . روضل
س  .14 خان يو  سلم العروض  ظرف مغلق ومختوم  المكتب الرئ 

  
    
  

ات                                             توقيع وختم المورد     ة الثقافة والفكر ا دائرة المش    لحر جمع
  
    ......... ....                ............                                                    ..........................  
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شمل:     العرض الما و

  

ة   الوحدة   الوصف   البند  الرقم  م   ال
  الوحدة  سعر 

NIS 
  اإلجما 

NIS 

1  

ئجار  اس

  قاعة

وتوف  

ة     وج

ئجار  ة   قاعة اس : وتوف وج   حسب التا

 سع الق شخص   32عدد اعة لأن ت

ام   6لمدة   أ

  افة اللو ات من جهاز  توف  جس

LCD  وشاشة عرض  

  فةو   وتوف أن تكون القاعة مك

نت    االن

  ش ضاء ( فينو ساندو دجاج) لحوم ب

وب  طاطا  + سلطة + م  + 

     192  شخص 

الش   أرقام ) ل ( االجما 

ل (  الش    )  حروفاالجما 

  
  مالحظة: 

ام الحقا مع من يرسو ع د األ تم تحد ه العرضس س ل وعمن خالل م   . قة الم
  
    
  
  
  

ات                                             توقيع وختم المورد     ة الثقافة وا  دائرة المش    الحر لفكر جمع
     
   ......... ....                                                    ............                .................... ......  
 
  

  
  
  


