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Quotation عرض سعر

رقم )22(

استدراج عروض أسعار تنفيذ تدريب لمقدمي الخدمات حول إدارة الحالة والعنف الشريك وتقديم الخدمات عن بعد

الثنين 15/08/2022اليوم والتاريخ:

استدراج عروض أسعار تنفيذ تدريب لمقدمي الخدمات حول إدارة الحالة والعنف الشريك وتقديم موضوع عرض السعر

الخدمات عن بعد

شيكلالعملة

المشروع

الممول

مكافحة العنف وتمكين النوع الجتماعي 2022

United Nations Population Fund

رقم عرض السعر 

للمركز

WHC/T/2022-08-68

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 

تنفيذ تدريب لمقدمي الخدمات حول إدارة الحالة والعنف الشريك وتقديم الخدمات عن بعد، وذلك من خلل تنفيذ مشروع 

" منع العنف القائم على النوع الجتماعي والستجابة له في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية" بالشراكة مع 

صندوق المم المتحدة للسكان )UNFPA(وتمويل من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ )CERF( ، فعلى من 

يرغب من الشركات المرخصة حسب الصول والستشاريين الفراد في المشاركة عليه تعبئة العرض وذلك حسب 

المواصفات والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر  " في حال الشركات "1

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة2 .3

عقد اتفاق بين الطرفين في حال " الفراد والشركات "3

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع " في حال الشركة " ومن ضريبة الدخل " في حال الفراد "4

السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة5

العرض قابل للتجزئة6

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار .7

عدد الساعات قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.8

عملة العرض : الشيكل9

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

تعديل عليه

موعد استلم العروض الساعة العاشرة صباحا من يوم الثنين بتاريخ : 112022/08/22

سيتم فتح العروض الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الثنين بتاريخ: 122022/08/22

على المورد ختم وتوقيع العرض13

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.14
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جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

: استقطاب مدرب ذو خبرة في  24.00 ساعةمدرب1

مجال إدارة الحالة والرشاد 

الزواجي وأساليب التعامل مع 

العنف بين الزوجين ، من أجل 

تقديم تدريب في اليات وكيفية 

إدارة الحالة والرشاد الزواجي 

لحالت التي تتعرض للعنف 

الزواجي بكافة اشكاله بالضافة 

للستجابة الى الخط الستجابة 

الول وطرق التحويل ل 30 

مقدم خدمة 

المدة الزمنية: 4 أيام متتالية 

خلل شهر أغسطس

المبلغ الجمالي بالشيكل

المبلغ الجمالي بالشيكل

)أرقام(

)حروف(
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ذ  ب    تنف ة و   الحالة للعنف من الزوج  إدارة لتدر ل  األولخط االستجا ات التح   وال
  

ة مستقلة تأسست عام  ج ة غ رح ة فلسطي ة الثقافة والفكر الحر،  مؤسسة أهل ا 1991مع اد م تلعب دورا ق
ال ر  تط تط   المد مجتمع    ع  العمل  خالل  األطمن  حقوق  ابر  والش ة ا     ةوالمرأ  فال  الجن لمحافظات 

أهدافها  تحقيق  ع  لها،  عة  التا ز  المرا خالل  من  الحر  والفكر  الثقافة  ة  جمع تعمل  غزة،  قطاع  من  والوس 
 : ة و ج ات   االس

تها كو ت  .1 ة الثقافة والفكر الحر واستمرار ز دور جمع سان لسسة قا نها مؤ ع ة  ئمة ع حقوق اال ي  التغسي عمل
  المجتمع. ة ادقجا  اإل 

سان  مجتمعاتهم.  .2 ة، وحقوق اال ا العدالة االجتماع ح قضا الء التغي المجتم والمح لط  تمك و
ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة ع مستوى صن .3 لل سان خاصة  حقوق اال اف  الو واالع القزادة  لرأي  رار وااع 

 ورجال اإلصالح. 
ا .4 حقوق  الو وا دة  ز اف  ساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  الع سان خاصة لل ع مستوى صناع القرار والرأي    - اإل

 ورجال اإلصالح. 

ة الثقافة والفك ذ ال ال   اجتها عن ح  ر الحرتعلن جمع شارة للتعاقد معها لتنف كة اس ناء  ستقطاب  ب مهام الخاصة 
عدد   تققدرات  ال  ة  القاعد المؤسسات  ب دو من  ساء،  أهها  د  تحد أداءها هدف  م  وتقي والضعف  القوة  نقاط  م 

المشا د  لتحد  ، وتحلالتنظ اجات  لها،  ل  االحت والتحس حسب  التدخل  د مجاالت  ات  و لتحد المحددة األول
وع  ل م ضمن  مؤسسة،  ة  "  ل  واالستجا االجتما  ع  الن ع  القائم  العنف  والقدس   منع  غزة  قطاع  له  

ق ال ال والضفة  ة ة  مع   " غ ة  ا ( ال ان  للس المتحدة  األمم  ل  UNFPAصندوق  وتم ي  المركز الصندوق  ) 
 . )CERF( لمواجهة الطوارئ 

  
ة: الخدمة   ة  مجالذو    مدرب  استقطاب   المطل بالزوا    واإلرشاد الحالة    إدارة  خ العنف ب  عامل مع  الت  وأسال
ات  من أجل    ،الزوج   م تدرب  ال ة  تقد ف للعنف الزوا  ال تتعرض  الزوا لحاالت    واإلرشاد الحالة    إدارةوك

اله  ة ا الخط  اإلضافة افة اش ة لالستجا ل  األولاالستجا     خدمةمقدم   30ل وطرق التح
ة: المدة  ام 4 الزمن ة خالل شهر  أ   أغسطس متتال

  
ذها من   المهام ةالالمطلوب تنف شار :  كة االس  ما 

 ة والعرض التقد  المادةاد إعد ل   التدر ة واعتمادها من ق دء  الثقافجمع ل ال ة والفكر الحر ق
ب    التدر

  ب   اعداد اجندة التدر
  اجت  إعداد د احت ة للمات حد وع  رشح اللغة الع شطة الم ة لتوثيق أ اللغة اإلنجل و

  المنفذة. 
  اللغة الع عدي  ار ق اللغوع م ة لل إعداد اخت ة للتة اإلنو   وثيق. جل
  ر النها للتدر ة واإعداد التق اللغة الع ة. ب   النجل
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  مخرجات المتوقعة: ال 

  
ات   - 1  التدر

  ة اللغة الع ة  ة   المادة التدر  واالنجل

  بومصفوفة ااألجندة ل ل  لتدر التفص  ل يوم تدر 

  .عدي للتدرب ار ق    اخت

  ذ ــع   ةساعة تدر   24تنف امع مدار ار ة لليوم   أ   الواحد  بواقع ست ساعات تدر

   ر نها ب  تق ة    سخة  للتدر سختان ورق ة و ون مه خالل مدة  ال سل ع   ا أقصاهو ل  تهاء  من ان  أسب

تضمندورة    : ما   و

ب  -  المخطط العام للتدر

ب أهداف التد -  ر

ب  - ات التدر  محت

ب المستخدمة  التدرب  -  األسال

عدي  نتائ  - ار الق  ال ل االخت  ج تحل

ب من خالل أدوات مختلفة - م التدر  نتائج تقي

ات -   الخالصة والتوص

د  - اء إضافة تف ب. أي أش      التدر

  
وط والمؤهل العل    : ال

  
ة لتقدم لهذا العرض متاحا شار ات االس ة: وذلك حسب المؤهالت الت واالفراد،  ال   ال
ةل عرض متاح دم لهذا ال لتقا شار ات االس ث ، ل شار تكون مؤهالت اال جب ان  ح   :  ما س

  
شاري   ه  اس ل الة للعنف الزوا الح إدارة   ةخ لد ات التح  الزوا   واإلرشاد وال

 شاري متخصص  ا ب ع التمجال س ة ال تقل عن الحالة   إدارة در ات زمن  . سنوات 5لف
 ة  اس ات دول   الزوا  ض للعنف حاالت ال تتعر ال إدارةشاري حاصل ع تدر
  شمل المنه م عرض ف  ب المستخدمة تقد ة، النتائج المتوقعة، واألسال  . ج
 ة  اعداد الت القدرة ع دان  قارر الم
  دة  ل صاالتصال والتوا  امتالك مهارات ج

  
ات                                           لمورد ا تموختوقيع  ةجم دائرة المش    لحر كر االثقافة والف ع
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شمل:    العرض الف و

  
  ة الذات ة. ت ورسالة  قدم ة للمتالس  غط
 ات ال الم ات   سنهج  ت استخدامها  التدر
 ة ال تمالمنهج ة    س ج ات ر الخطط االس  استخدامها  تط
  ة الخاصة الجدول الز ذ الممن نف ة (ب  مفصلة) ساعدات الفن
  د السابق  ارقام ثالث مؤسسات تم العمل متزو   نفس المجال المطلوب  عها 

  
م الف    : معاي التقي

  
م الف والما معاي   الرقم   الدرجة %   التقي

م الف       50                                                                                       أوال : التقي

ات المؤهالت ال .1 ةوالخ  20  فن

ة لل  .2 ة الذات  10  تقدم مالس

 20  العمل   ة وخطةالمنهج .4

م الف         50  إجما التقي

ا  م الما  ثان  50   التقي

م الف والما    % 100  إجما التقي

  
شمل   :  العرض الما و
 ذ واجرة أشمل عرض الف و قدم العرض الما منفصل عن ال شارة للتنف كة االس اف  إل ال

عة    ل. الشعملة  ملعلاومتا
  

د  ة المتوقعة لل م الف سل ب وموعد  ذ التدر   : المناقصةء  تنف
  

 ــخ اتي ــ د الموعد حسب توار م والفتح م تحد  لعرض السعر لتقي
 ع من ت ة المتوقعة اسب ــــخ خطاب الف ة لاار ه عرض الس   منل  عريرسو عل

 
 

 م للمراجعة واالستفسار أو ل د من المعلومات الرجاء االتصال  وع جوال رقم: م و تلفون أ  0598884650سقة الم
 2565888رقم:  

  س عمجمقر ال    العروض سلم خانيو   الرحمة. شارع  –األمل    –ة 
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