
جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

Quotation عرض سعر

رقم )21(

استدراج عروض أسعار للتعاقد مع مدرب لتنفيذ تدريب في المحتوى الرقمي حول مواضيع الصحة الجنسية 

والنجابية للشباب في قطاع غزة

الثنين 15/08/2022اليوم والتاريخ:

استدراج عروض أسعار للتعاقد مع مدرب لتنفيذ تدريب في المحتوى الرقمي حول مواضيع الصحة موضوع عرض السعر

الجنسية والنجابية للشباب في قطاع غزة

دولر أمريكيالعملة

المشروع

الممول

Oxfam/)تحسين حقوق الصحة النجابية للشابات والفتيات )مسارونا

Oxfam

رقم عرض السعر 

للمركز

WHC/T/2022-08-67

الفاكس

بيانات مقدم عرض السعــر

اسم مقدم عرض السعــر / الشركة

رقم المشتغل المرخص

المدير المسئول

جهة التصال بالشركة

العنوان

الهاتف

الجوال

البريد اللكتروني
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يرغب مركز صحة المرأة – البريج التابع لجمعية الثقافة و الفكر الحر في خان يونس في  استدراج عروض أسعار 

للتعاقد مع مدرب لتنفيذ تدريب في المحتوى الرقمي حول مواضيع الصحة الجنسية والنجابية للشباب في قطاع غزة، 

وذلك من خلل تنفيذ مشروع "مسارنا لحقوق الصحة الجنسية والنجابية"مؤسسة اوكسفام،  فعلى من يرغب من 

الشركات والفراد المرخصة حسب الصول في المشاركة عليه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط 

التالية:

الشروط والمواصفات :

عقد اتفاق " في حال الشركات والفراد "1

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة2

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع " في حال الشركة " ومن ضريبة الدخل " في حال الفراد "3

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة4

العرض قابل للتجزئة5

عدد الساعات قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.6

عملة العرض : الدولر7

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 8

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهر9

على المورد ختم وتوقيع العرض10

موعد استلم العروض الساعة الحادية صباحا من يوم الحد بتاريخ : 112022/08/28

سيتم فتح العروض الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم الحد بتاريخ: 122022/08/28

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.13
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جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

مدرب لتدريب في تطوير  40.00 ساعةمدرب1

الرقمي حول مواضيع الصحة 

الجنسية والنجابية للشباب في 

قطاع غزة

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

المبلغ الجمالي بالدولر أمريكي

)أرقام(

)حروف(
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ذ  مدربالتعاقد مع  ب حول  لتنف ة   تدر س ر المحتوى الرق حول مواضيع الصحة الج تط
اب  قطاع غزة ة للش   واالنجاب

 
  مقدمة:  

ة مستقلة تأسست عام   ة ع رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر  مؤسسة أهل ر    1991جمع ا  تط اد م تلعب دورا ق
ة والوس من قطاع   اب والمرأة  المحافظات الجن ر حقوق األطفال والش   غزة، المجتمع المد من خالل العمل ع تط

ة الثقافة والفكر الحر من خ عة تعمل جمع ز التا ة   لها،الل المرا ج ات    - وهي: ع تحقيق اهدافها االس
  

ة الثقافة والفكر   -  ز استدامة جمع ة والرقم الحر  تع ل أفضل للمجتمع ضمن النهج  والقدرة المؤسس ش ة  ة لالستجا
سان   . القائم ع حقوق اإل

ز   -  لمتع المستهدفة  للفئات  المقدمة  ة  المعرف واالستدامة  جا   المرونة  اإل والتغي  التحول  تحقيق  ساعدتهم  
   مجتمعاتهم. 

ز    تمك لجان -  ة وحقوق    لتناول ) ومنظمات المجتمع المد  CRECs(  المجتم   الصمود تع ا العدالة االجتماع قضا
ا المرأة واإلعاقة.  سان وخاصة قضا  اإل

ادة األشخاص  -  ة القائمة ع األدلة و ز شطة المنا . وأ قودها المجتمع المح ع المست المح والدو  ال 
وع :     عن الم

ة الثقافة  - ينفذ مركز صحة المرأة ــــج التابع لجمع وع "مسارنا لحقوق الصحة  ال ة مؤسسة اوكسفام م ا ال والفكر الحر 
ة    ة واالنجاب س ل وصولهم  الج سه اب   قطاع غزة و ة للش ة واالنجاب س الصحة الج إ دعم حقوق  وع  الم اذ يهدف 

اتجا ة والدفع لالمام  ة واالنجاب س حقوق الصحة الج ه الوصول ا مجتمع وا للخدمات ذات العالقة ورفع مستوى الو 
ل سهولة ونزاهة ومساواة   ة  ة واالنجاب س ة الحصول ع خدمات الصحة الج ان م ة و ة واالنجاب س ة الج حقوقه الصح

اف المجتمع.   لجميع أط

ة:    وط ومعاي الخدمة المطل

دا :   • ات انتاج المحتوى الرق اال   رفع مهارات المشارك  تقن

   انواعه (نص شاء محتوى  ن وا التدو ة والمهارة  - صورة-رفع مهارات المشارك  ا المحل ديو) حول القضا ف
النمط  ة    : والمعرف

  ديو الرق ــــع الف ار مشار م اف ث . : رفع مهارات المشارك  تصم   الحد
 اتال ي للش ة قص . : رفع مهارات المشارك  مهارات انتاج المحتوي الن ال   .  االجتماع

ب:    الفئة المستهدفة من التدر
ة  وأعضاء نادي المناظرات  ة المجتمع كة الحما ضا أعضاء ش وع مسارنا وأ ة المثقفة المتطوعة ضمن م ادات الشا الق

وع قارب  الناشط ضمن الم ة   شخص 25عدد ما    مقسم ع مجموعت سنة   35- 20من الفئة العم
  

ذ  ةتنف   : المنهج
قة وذات أثر  ة لبناء تدخالت عم ة مرنة مستجي ات واألفراد المتقدم للمنافسة ع هذه الفرصة، أن تقدم منهج تلزم ال

التفاع   ب  التدر طة  ات مرت تتل منهج ة أن  الجمع تتوقع  ث  ، ح المشارك شة،  فعال ع  المعا التعلم  المعتمد  وورش 
ل رئ ع الجانب التطب  ث ش وع. ح شطة المخططة ضمن نتائج الم ذ لأل ات التنف عمل ط  ل كب جدا والمرت ش

شمل التدرب :  من المتوقع     ان 
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ادتهم  -  ق المشاركةاالتفاق مع المشارك ع حملة  ث يتم تطبيق التدرب عليها    . ح
ذ -  قة للتنف ات السا قه ودروس مستفاد ناجحة اعمال ومنتجات عرضوتتضمن تعتمد ع الخ   .   ةسا
ة واضحة-  ه واضح ساعات نظ   . ةوساعات عمل
تم استخدامها  العرض الف -  د االدوات ال س ل مفصل تحد   .  ش

  
ات العرض     المقدم:محت

  : ات أو االفراد ع التا ل ال   شتمل العرض المقدم من ق
شمل:   .1   العرض الف و

ة   -  ة الذات    .ةأو الشرك  للمدربينالس
الخدمات   -  ذ  لتنف ة  االستجا علىمصفوفة  ل    المطلوبة  والمضمون  ش التدرب  وأدوات  للنهج  مفصل  د 

ات التدخلو   . ةخالل الساعات التدر مخطط تفص لعمل
ث يتم  ب. ح ب المستخدمة والنتائج المتوقعة من التدر ة والوسائل واألسال   عرض المنهج

م الف    لرقم ا   الدرجة %   معاي التقي
ة  -1 ات الفن   % 10 المؤهالت والخ
ة للمتقدم   -2 ة الذات   % 10  الس
ب  -3 ة المستخدمة واألسال   % 15    والوسائلالمنهج
  % 15  مصفوفة التدخل   -4

م الف     %50  اجما التقي
 

  ويشمل:العرض الما  .2
عملة  لفة الساعة  شمل ت     .الدوالرقدم العرض الما منفصل عن العرض الف و

ل عام:  ش ة    خدمات مطل
اس:  .1  الق

عدي.  -  اس الق وال   اعداد استمارة الق
الم -    شارك قصة التغي الخاصة 
ة عن  -  ديو   شارك من الم ورش التعلمشهادات ح  . بتقينه الف
ه ومطبوعه -  ة صور ومخرجات مكت  ة. من أدوات الحمله النهائ ومرئ
ديوهات  3 كون من مخرجات التدرب -  ة ت ع مواقع التواصل االجتما ف ة رقم ف  تثق

ر:  .2  التق
ة   -  ضا منتجات عمل ات التدخل، وا ل عمل كون شامل ل جب أن  ر المقدم  شةالتق م  التعلم والمعا ، وتقي

.  أداء      المشارك

ة  ذ عة لمتوقالالمدة الزمن ة ش  : اللقاءاتتنف   م2022هر أغسطس  نها

ب:  ان انعقاد التدر   قاعة مطعم       م
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