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 _____________:إصدار اإلستدراج ختاري
 ____________________: حضرات السادة

 .األطفالتدريب أعمال حاضنات  –عرض أسعار في مجال انتم مدعوون لتقديم عروض أسعار من أجل تزويد  .1

مةن الة ل مسسسةة التعةاون علةة منحةة مةن ( الهيئةة المتةترية )حصلت جمعية الدراسات النسوية التنمويةة الللسةنينية  .2
متةرو  التةدري    وبإدارة  البنة  اسسة مي للتنميةة  لتمويةل متةرو   الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
 عيلة المهني وتتغيل النساء من األسر الهتة والض

تنوي  جمعية الدراسات النسوية التنموية الللسنينية استعمال جزء من أموال هذه المنحة في عمةل دفعةات تحةت العقةد  .3
المبةةرم بةةين جمعيةةة الدراسةةات النسةةوية التنمويةةة الللسةةنينية ومسسسةةة التعةةاون والةةذي مةةن أجلةة  تةةم  صةةدار هةةذه الةةدعوة 

 . لتقديم عروض أسعار

وسةيتم تقيةيم عةرض السةعر المقةدم  حاضنات األطفالأعمال ضمن بند التدري  في مجال يمكنكم تقديم عرض سعركم  .4
 .تقدم بأقل سعر مقّيم لكل بند الذي  اللائزمن نرفكم  وسيتم  ترسية عقد منلصل علة 

 : يج  تقديم عرض سعركم وتسليم   لة العنوان التالي .5
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 .يج  تقديم عرضكم علة نسالة باللغة العربية، وأن يرفق معها وثائق فنية كافية .6
يكون الموعد النهائي الست م عروض األسعار من قبل الهيئة المكللة علة العنوان المتار  لية  فةي اللقةرة الرابعةة هةو  .7

 01/2/2102الموافق االحد 

عةرض أسةعار أو عةن ` لمقدم العرض الاليار بتقديم عرض  في مظروف مالتوم يظهر علية  بوضةوك كلمةة  .8
 .نريق اللاكس أو البريد اسلكتروني

يج  تقديم عروض أسعاركم حس  التعليمات التالية وكذل  اعتمادًا علة تةرون التوريةد المبينةة فةي مسةودة  .2
 . وقيع مرفقات أمر التعاقد ومن ثم  عادتها  لة الهيئة المتترية أمر التراء المرفقة نرجو ت

 .يج  أن تقدم عروض األسعار بعملة الدوالر : األسعار (أ 

مقةةةدم العةةةرض المسهةةةل فنيةةةا وذو أقةةةل  الجهةةةة المدربةةةة  سةةةتتم الترسةةةية علةةةة: تقيةةةيم األسةةةعار و الترسةةةية (  
 .  بتكل جوهري للمواصلات اللنية والمتنلبات األالرى والمستجي مقّيم  األسعار

يومةةةةًا مةةةن تةةةاري  اسةةةةت م  021يجةةةة  أن تكةةةون عةةةروض أسةةةةعاركم صةةةالحة لمةةةدة : سةةةريان ملعةةةول العةةةرض (ج 
 . من هذه الدعوة لتقديم العروض  7العروض المبين في اللقرة 



 .الترون األالرى مبينة في ترون التوريد  (د 
 :المعلومات منيمكنكم الحصول علة مزيد من  .01
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االلكتروني وكذل  نرجةو  ب غنةا بةرغبتكم تأكيد است مكم هذه الدعوة عن نريق اللاكس أو البريد نرجو  .11

 . أو عدمها في تقديم عرض السعر ال ل ث ثة ايام

 مع التكر

 _____________________:اسم وتوقيع الهيئة المتترية
 [التوقيع، اسم ووظيفة المسؤول المفوض]
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 دعوة دخول عرض سعر

 

 المحترمين /                             إلى السادة 

 

 الموضوع / دورات تدريبية متخصصة

مترو  التدري  "بدعوتكم للتقدم لعرض سعر تدري  ضمن  تتترف جمعية الدراسات النسوية التنموية الللسنينية
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي تمويل "  المهني وتتغيل النساء من األسر الهتة والضعيلة في قنا  غزة

ال ل  دارة البن  اسس مي للتنمية وتنليذ جمعية الدراسات النسوية التنموية الللسنينية وتتتمل واالجتماعي من 
جدول الكميات والترون العامة والالاصة بعرض )وثائق عرض السعر علة  ع ن عرض السعر والوثيقة المرجعية 

 (.السعر

  جيدا والتحقق من الكميات قبل تعبئة يج  علة المناقص االن   التام علة كامل وثائق عرض السعر وقراءت
 .عرض السعر وتوقيع كافة الوثائق تأكيدا من جانب  علة استيعابها و فهمها

 علة المناقص تقديم عرض  اللني والمالي مغلق ومالتوم  لي مقر جمعية الدراسات النسوية التنموية الللسنينية
ولن تقبل أي عروض بعد هذا ، لواحدة بعد الظهرالساعة ا 01/12/2102الموافق  في موعد أقصاه يوم االحد

 .الموعد

 

 

 

 

 

 


