دعوة إستدراج عروض أسعار تدريب أعمال تنسيق الزهور
رقم العقد9102/7 :
رقم المنحةPDWSA-WA-AF-2018:
تاريج إصدار اإلستدراج_____________:
حضرات السادة____________________ :
 .1انتم مدعوون لتقديم عروض أسعار من أجل تزويد عرض أسعار في مجال – تدريب أعمال تنسيق الزهور.
 .2حصلت جمعية الدراسات النسوية التنمويةة الللسةنينية لالئي ةة الميةترية مةن ؤةسل ملسسةة التعةاون علة منحةة مةن
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وبإدارة البنة اسسةسمي للتنميةة لتمويةل ميةرو ميةرو التةدري
المئني وتيغيل النساء من األسر الئية والضعيلة
 .3تنوي جمعية الدراسات النسوية التنموية الللسنينية استعمال جزء من أموال هذه المنحة في عمةل دفعةات تحةت العقةد
المبةةرم بةةين جمعيةةة الد ارسةةات النسةةوية التنمويةةة الللسةةنينية وملسسةةة التعةةاون والةةذي مةةن أجل ة تةةم صةةدار هةةذه الةةدعوة
لتقديم عروض أسعار.
 .4يمكنكم تقديم عرض سعركم ضمن بند التدري

في مجال أعمال تنسيق الزهور وسيتم تقييم عرض السعر المقدم من

مقيم لكل بند .
نرفكم وسيتم ترسية عقد منلصل عل اللا ز الذي تقدم بأقل سعر ّ

 .5يج

تقديم عرض سعركم وتسليم ل العنوان التالي:

غزة ،مدينة غزة يار النصر -مقابل عيادة السويدي
رقم الئاتف 08-2886334
اللاكس08-2886334 :

pdwsa1@hotmail.com :E-mail
تقديم عرضكم عل نسؤة باللغة العربية ،وأن يرفق معئا وثا ق فنية كافية.

.6

يج

.7

يكون الموعد النئا ي الستسم عروض األسعار من قبل الئي ة المكللة عل العنوان الميار لية فةي اللقةرة الرابعةة هةو
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.8

لمقدم العرض الؤيار بتقديم عرض في مظروف مؤتوم يظئر علية بوضةوك كلمةة ر عةرض أسةعار أو عةن
نريق اللاكس أو البريد اسلكتروني.

.2

يج

تقديم عروض أسعاركم حس

التعليمات التالية وكذل اعتماداً عل يةرون التوريةد المبينةة فةي مسةودة

أمر اليراء المرفقة نرجو توقيع مرفقات أمر التعاقد ومن ثم عادتئا ل الئي ة الميترية .
أ

األسعار :يج

أن تقدم عروض األسعار بعملة الدوالر .

تقيةةيم األسةةعار و الترسةةية :سةةتتم الترسةةية علة ة الجئةةة المدربةةة مقةةدم العةةرض الملهةةل فنيةةا وذو أقةةل
مقيم والمستجي
األسعار ّ
ج

بيكل جوهري للمواصلات اللنية والمتنلبات األؤرى.

سريان ملعول العرض :يج

أن تكون عروض أسعاركم صالحة لمدة  61يوماً مةن تةاريا اسةتسم العةروض

المبين في اللقرة  7من هذه الدعوة لتقديم العروض.

د

اليرون األؤرى مبينة في يرون التوريد .
 .01يمكنكم الحصول عل مزيد من المعلومات من:
منسق الميرو  /هنية الزعانين

جوال 0597 815 777 /رقم الئاتف 08-2886334 :

اللاكس08-2886334 :
pdwsa1@hotmail.com :E-mail : E-mail
 .11نرجو تأكيد استسمكم هذه الدعوة عن نريق اللاكس أو البريد االلكتروني وكذل نرجةو بسغنةا بةرغبتكم
أو عدمئا في تقديم عرض السعر ؤسل ثسثة ايام.
مع اليكر
اسم وتوقيع الئي ة الميترية_____________________:
[التوقيع ،اسم ووظيفة المسؤول المفوض]

دعوة دخول عرض سعر

المحترمين

إلى السادة /

الموضوع  /دورات تدريبية متخصصة
تتيرف جمعية الدراسات النسوية التنموية الللسنينية بدعوتكم للتقدم لعرض سعر تدري

ضمن "ميرو التدري

المئني وتيغيل النساء من األسر الئية والضعيلة في قنا غزة " تمويل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي من ؤسل دارة البن
وثا ق عرض السعر عل

اسسسمي للتنمية وتنليذ جمعية الدراسات النسوية التنموية الللسنينية وتيتمل

عسن عرض السعر والوثيقة المرجعية لجدول الكميات واليرون العامة والؤاصة بعرض

السعر .
يج

عل المناقص االنس التام عل كامل وثا ق عرض السعر وقراءت جيدا والتحقق من الكميات قبل تعب ة

عرض السعر وتوقيع كافة الوثا ق تأكيدا من جانب عل استيعابئا و فئمئا.
عل المناقص تقديم عرض اللني والمالي مغلق ومؤتوم لي مقر جمعية الدراسات النسوية التنموية الللسنينية
في موعد أقصاه يوم االحد الموافق  2102/12/01الساعة الواحدة بعد الظئر ،ولن تقبل أي عروض بعد هذا
الموعد.

