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ارخ :    م 18/05/2202ال

 
 استدراج عروض أسعار  
د أجهزة الب توب    تور

NC/EQ/2022-05-33  
 
 

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

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

ويمركز    يرغب ة  نوار ال س  خان     الحر   الفكر   و   الثقافة  التابع لجمع تورد استدراج عروض أسعار       يو
توبجهاز   عة    الب  ذ و وطا تنف خالل  من  شطةمجموعة    ذلك  والمر   أ للطفل  ات  وع أوفعال م ضمن  ة 

ة أل اال ةلالحم   . " CCPفلسط " أطفالجل ان
ات  من  يرغب  من  فع ه  كة شار ملا     األصول  حسب  المرخصة  والمحالت  ال  وذلك   العرض  تعبئة  عل

وط تاصفامو ل ا حسب   :  ةالتال وال
 

ة الثقافة و الفكر الحر   .1 اسم جمع   الفاتورة 
سد .2 كلاد يتم  ش لغ  ة خالل  أو حوالة م   م الفاتورة تال اس  خــــيوم من تار  28بنك
مة المضافة  .3 ة الق   السعر غ شامل 
 المنبع   إرفاق شهادة خصم  من .4
أقل  غ ة الجمع .5   األسعار .  ملزمة 
  للتجزئة ل العرض قا .6
ة .7 م لة ال ة لل  قا س   %. 25ادة أو النقصان ب
  الدوالر عملة العرض :  .8
ة إما  ح عرض السعر ط  ادةعوض المقدمة من الموردين و جميع العر ة إلغاء عمللجحق  .9 مرة ثان

عد إجراء أ  لها الحا أو  ه ش ل عل   ي تعد
ام ثةثال ان العرض : مدة   .10   ا
  ضرد ختم وتوقيع العر المو  ع .11
ة ع عد استالم العروض الساعة و م .12 احا  الحاد ــــخ اإلثن من يوم  ص   م. 2022 05 23 : بتار
تم فتح الع .13 ام ةرعأخالل روض س   . ضو ر عوعد استالم المن م أ
س ض  ظرف مسلم العرو  .14 خان يو  غلق ومختوم  المكتب الرئ 

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

 
    ......... .... .....                .......                                                      .... ......................  
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 مقدمة: 

غ   ة،  فلسطي ة  أهل الحر، و مؤسسة  والفكر  الثقافة  ة  ة، مر جمع ا   1991تأسست عام   ستقلة،ح اد ق تلعب دورا   ،
ر   ة  تط الجن المحافظات  والمرأة   اب  والش األطفال  حقوق  ر  تط ع  العمل  خالل  من  الفلسطي  المد  المجتمع 

ة الثقافة والفكر الحر ع   ة و  والوس من قطاع غزة.  تعمل جمع ج ات   :  تحقيق أهدافها اإلس
ز دو  )1 ة    ر تع جا    الثقافةجمع ة التغي اإل س عمل سان، لت والفكر الحر واستمرارتها كونها مؤسسة قائمة ع حقوق اال

ادة المجتمع.   ق
ساء (ذوي اإلعاقة  )2 اب وال الء التغي  مجتمعاتهم.  ودونالمساهمة  تمك األطفال والش  اإلعاقة)، ليتقلدوا دور و
أعضا  )3 تمك  المد المجتم  ءالمساهمة   افة  ع  ل ة  ساو الم والمشاركة  الجودة  ا  قضا ح  لط  ،" التغي الء  "و فيهم  ما   

  األطراف. 
ا  )4 اف محل ا المساهمة  زادة الو واالع ات    ودول سا واتفاق ما تم اإلعالن عنها  القانون الدو اإل سان  حقوق اال

  المتحدة. األمم 
وع:  ذة عن الم   ن

ف    ار  م ي قافة    - ال   ن ال ة  ع ل ع  ا ال   ال لة  والف  ال وع  أة ض م ال و  فل  لل ات  فعال و  ة  أن
فال فل (   ة ألجل أ ان ا   .)  CCPال

شملالعرض الما  - 1  : و
سعر   - عرض  م  المذكورة    الدوالر عملة  تقد وختمه لألصناف  عه  توق ورة  مغلق    مع  ظرف  وارساله  

 ومختوم. 
دنا  تز   ة ور  - ة  عن    صورة و ة من فوات  المال المنبع    وشهادة األوراق  النظام    وذلك خصم من  حسب 

ة الثقافة  ه  جمع  ر. الح والفكر الما المعمول 
:   م التقي - 2  الف
قة -3 ة حسب الجدول   مطا   المواصفات المطل
كة   -                                             سمعة ال
شأ  -  لد الم
 مدة التورد  -

 
 م الف والما للعروض المقدمةم  :  عاي التقي

 

 الرقم
  

م الف والما   معاي التقي
  

 الدرجة % 
  

م   أوال   50                                                الف التقي
قة  1 ة حسب الجدول   مطا   المواصفات المطل

  
20 

كة   2  10                                            سمعة ال

ش  3   ألد الم
  

10  

  10  التورد   مدة  4

ا    العرض الما   ثان
  

50  

م الف والما إجما   التقي
  

100 %  

ة الثقافة وا  ات دائرة المش                                               توقيع وختم المورد        الحر لفكر جمع
  ......... ....               ............                                                     .... ........ ........ ... .  
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  شمل:  العرض الما المواصفات و 

  

ة   الوحدة   الوصف   البند  الرقم  م   ال
  سعر 
 $ الوحدة 

  اإلجما 
$  

ة مد
  د لتورا

كة   ال
  المصنعة 

1 
جهاز  

  توب الب 

حسب  Laptopجهاز تورد 
ة: لامواصفات ال   تال

  Intel® Core™ i7-
11800H 
- RAM 8GB 
- SSD  M.2 512GB 
- VGA NVIDIA RTX  4GB 
- MONITOR 15.6  

- Mouse Hp    شنطة +
    البتوب

ندوز أص +    اد + و ماوس 
ة كيبورد   حما

     1  جهاز

    

2  

  

  

  

  

  

عة    طا

عة حسب تورد  طا
ة  : المواصفات التال  

Print technology :Laser 
Print Speed: Up to 30 
ppm black; First Page 
Out: As fast as 6.9 sec 
black 
Print Resolution: Black 
(best): Up to 600 x 600 
dpi 
Scan speed :Up to 20 
ppm (b&w), up to 11 
ppm (color) 
Scan Resolution: 
Hardware: 600 x 600 
dpi; Optical: Up to 600 
dpi 
Copy Resolution: Black 
(text & graphics): Up to 
600 x 600 dpi 
Standard Connectivity: 
1 Hi-Speed USB 2.0; 1 
Fast Ethernet 

عة       1  طا
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ة   الوحدة   الوصف   البند  الرقم  م   ال
  سعر 
 $ الوحدة 

  اإلجما 
$  

ة مد
  د لتورا

كة   ال
  المصنعة 

10/100Base-TX;  
   1 Dual-band 
(2.4/5.0GHz) Wireless 
802.11b/g/n with 
Bluetooth® Low Energy 
Mobile Printing 
Capability: Apple 
AirPrint™; HP Smart 
App; Mopria™ Certified; 
Wi-Fi® Direct Printing  
Display: 1.6" Icon LCD  
Paper Handling: 150-
sheet input tray; 100-
sheet output tray 

 أرقام ) (  الدوالر الجما ا                 
 

   )  حروف  ( الر الدو االجما 

  
  
  
  
ة  ات دائرة المش                                              توقيع وختم المورد         الحر لفكر وا  الثقافةجمع

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

  
  
  
 
 
 
 
 
 

 


