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ال ارخ 2021/10/18 :م

استدراج عروض أسعار
تور د ض افة خف فة

NC/ R /2021-10-80
اسم مقدم العرض  .............................. ................رقم المشتغل مرخص
العنوان ......................................................

رقم تل فون  -جوال

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

ﻳﺮﻏ ــﺐ مﺮك ــز ن ــوار ال ــوي التـ ــابع إ جمع ــة الثقاف ــة و الفك ــﺮ الح ــﺮ اس ــتدراج ع ــﺮوض أس ــعار تور ــد
ض ـ افة خف ف ـة ،وذل ــك م ــن خ ــﻼل تنف ــذ م ـوع Covid-19 Responseو تم ــل م ــن مﺆسﺴ ــة CAFOD
ومﺆسﺴ ــة  ، CAفع ـ م ــن ﻳﺮﻏ ــﺐ المش ــاركة م ــن ال ـ ات والم ــوﻻت والمح ــﻼت المﺮخص ــة حﺴ ــﺐ اﻷص ــول،
فعل ه تعبئة العﺮض وذلك حﺴﺐ المواصفات وال وط التال ة :
 .1الفاتورة اسم جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ
 .2ﻳتم ﺴد د الم لغ ش ك أو حوالة بنك ة خﻼل  28ﻳوم من تار ــخ استﻼم الفاتورة
ة الق مة المضافة
 .3الﺴعﺮ شامل
من المنبع
 .4إرفاق شهادة خصم
 .5الجمع ة ﻏ ملزمة أقل اﻷسعار .
 .6للجمع ة الحق تجزئة العﺮض.
 .7ال م ة قا لة لل ادة أو النقصان ب ﺴ ة .25%
 .8عملة العﺮض  :الش ل
 .9مدة ان العﺮض  :شهﺮ
.10ع المورد ختم وتوقيع العﺮض
 .11موعد استﻼم العﺮوض الﺴاعة الثان ة ع ظهﺮا بتار ــخ 2021 10 25م.
.12س تم فتح العﺮوض الﺴاعة الواحدة ظهﺮا بتار ــخ 2021 10 25م.
خان ﻳو س
 .13ﺴلم العﺮوض ظﺮف مغلق ومختوم المكتﺐ الﺮئ
دائرة المش ات جمع ة الثقافة والفكر الحر
توقيع وختم المورد
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المواصفات :
الوﺣدة

ال م ة

الرقم الصنف
1

م اه

م اه معدن ة 500مل)ﻛرتونة
 12قن ة(

ﻛرتونة

280

2

ﻛك

ﻛرتونة ﻛ ك 250غرام )تحتوي
 24قﻄعة مغلفة نوع ة ممتازة(

ﻛرتونة

60

3

عص

عص ﺣب ات250مل )ﻛرتونة
تحتوي  24قﻄعة(

ﻛرتونة

130

4

سكوت ﺣلو مغلف 250غرام
سك ﺖ
)ﻛرتونة تحتوي  24قﻄعة(

ﻛرتونة

65

5

شاي

شاي أبو فتلة)ﻛرتونة 100
فتلة(

عل ة
فتا ل

4

6

سكر

سكر )رطل نوع ة ممتازة(

رطل

15

7

قهوة

قهوة سوداء )م ان ا ﺖ
)وق ة نوع ة ممتازة(

وق ة

8

8

س اف ه

س اف ه  24) 1*3ا ﺖ(
نوع ة ج دة

عل ة

12

اسات ﻛرتون ﺣجم ﻛب )ر ﻄة
نوع ة مممتازة(

ر ﻄة

100

اسات ﻛرتون ﺣجم وسط
)ر ﻄة نوع ة ممتازة(

ر ﻄة

100

9
10

اسات
ﻛرتون

المواصفات

اﻻجما

اﻻجما

سعر
الوﺣدة
ش ل

اﻻجما
ش ل

لد الم شأ

الش ل ) أرقام (

الش ل ) ﺣروف (
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