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  استدراج عروض أسعار 
أدب األطفال   فنان رسام مختص 

BEG/Service/2019-07-40 
 
  

 ..............................................  رقم المشتغل مرخص   ......... .....اسم مقدم العرض  ........... 
 

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في مركز بناة الغد التابع إلى رغب ي فنان رسام مختص استدراج عروض أسعار جمع

ل من  وذلك أدب األطفال المرخصة حسب الشرات من ، فعلى من يرغب في المشاركة   IDRFبتم
ة :  واألفراد  االصول ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   ، عل

  
ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع   لفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
لغ عن  فيإرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4 ل $350حال زادة الم الش عادله  في حال  أو ما 

  األفراد والشرات 
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ل عدد القصص .6 ة  ةقا س ادة أو النقصان ب  .%25لل
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
ةاموعد استالم العروض الساعة  .10 احا عشر  لحاد ــــخ ص  م. 25072019بتار
تم فتح العروض الساعة  .11 ة عشر س احا  الحاد ــــخ  والنصف ص  م. 25072019بتار
س .12 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ
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  مقدمة
  

ة مستقلة تأسست عام  ة غير رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر ، هي مؤسسة أهل م تلعب 1991جمع
اب والمرأة في  ر حقوق األطفال والش ر المجتمع المدني من خالل العمل على تط ا في تط اد دورا ق

ة الثقافة والفكر الحر من ة والوسطى من قطاع غزة، تعمل جمع عة  المحافظات الجن ز التا خالل المرا
ة وهي:  ج   لها، على تحقيق أهدافها االسترات

سيير  .1 سان ل تها كونها مؤسسة قائمة على حقوق اال ة الثقافة والفكر الحر واستمرار ز دور جمع تع
ادة المجتمع.  ق جابي  ة التغيير اإل  عمل

ا العدالة االجتما .2 ح قضا الء التغيير المجتمعي والمحلي لط سان في تمكين و ة ،و حقوق اال ع
 مجتمعاتهم. 

ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى صناع  .3 سان خاصة لل حقوق اال ادة الوعي واالعتراف  ز
 القرار والرأي ورجال اإلصالح. 

  

ة الثقافة والفكر الحر عن حاجتها مركز بناة الغد التابع لعلن  لرسم مجموعة  فنان للتعاقد مع (جمع
ة  ث قصص ة خ 10شتمل  ) ح ة  لألطفال قصص ت واالفراد المعنيين ، التقدم شرات ل، لذا نعلن لال

ة حسب المواصفات والمعايير أدناه.    عروضهم التدر

ــ   إلى: البرنامج  هدفو
  

ساب  ات يهدف المشروع إلى إ ان والفت ما يتعلق الفت ة المعرفة والمهارة ف تا ة أسلوب ال داع فاإل  وتع
ان  ات الفت ة مفهوموالفت تا ة .  ال داع ار اإل ة األف   وحقوق الطفل وتنم

  

  -: النتائج المتوقعة
عنوان " أسماك بين السحاب " تتضمن  ة  صدار منفرد  10مجموعة قصص ل قصة مطبوعة ب قصص 

  ضمن المجموعة . 
 

ة:    المؤهالت والخبرات المطل
  الفن " أدب األطفال "  مجال خبرة في -
ه  - كون لد ة ان  قة في مجال  فن األدب القصصي لألطفال . تج   سا
ه القدرة على  - داع . لد   اال

ة:    المهام المطل
حار " أسماك بين السحاب "  10رسم  - ة متنوعة عن عالم ال  قصص أدب

  
  مالحظات : 

د من المعلومات الرجاء االتصال  -  د 2066030 08  من خالل هاتف  مركز بناة الغد للمراجعة أو االستفسار أو لم ، ب
تروني    احا و  8ما بين الفترة ،  bunat@cfta-ps.orgإل   . مساءا 3ص

م :  - سل ان ال ة الثقافة والفكر الحر - دائرة المشترات م ائن  مقر جمع س   ال شارع –حي األمل     –في خان يو
 خلف الهالل األحمر–الرحمة 
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  :  المواصفات
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر 
  NISالوحدة 

االجمالي  
NIS  

1  

فنان رسام 
مختص 
أدب 
  األطفال

أدب األطفال  -  فنان رسام مختص 
 قصص لألطفال 10لرسم 

  
  رسام
  

1      

األ ل رقاماالجمالي     ش

الحروف  لاالجمالي      ش


