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لتوعية المجتمع والنساء  "Animation"   إنتاج فيديو متحرك  أسعار عروض استدراج
متلقيات وزارة الصحة الفلسطينية بشبهات الفساد المبني على النوع االجتماعي المتعلقة  

وكيفية اإلبالغ عن هذه األفعال في حال  بحماية وإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بهن  
 التعرض له. 

 

 اإلئتالف من أجل النزاهة والمساءلة ) أمان (  -بالشراكة:

 

 جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية  -  تنفيذ:

 

 014/2022:العرض رقم

 

 14/11/2022االستدراج:  إصدار ختاري
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 "Animation"  متحرك إنتاج فيديو  دعوة استدراج عروض أسعار 

 
 014/2022رقم العقد: 

 14/11/2022االستدراج:  إصدار   ختاري
 ____________________: حضرات السادة

 ."Animation" إنتاج فيديو متحركشراء  بعرض سعرجل تزويد أأنتم مدعوون لتقديم عروض أسعار من 
وسعععععقتم تققوم عروض ا سععععععار لكل ةند ع   حدة ،  الواردة ضعععععمن لدع الدعوةض أسععععععار لواحد أو أن ر من ال نود  و يمكنكم تقديم عر  .1

 .أقل سعر مقّوم لكل ةندب تقدم الدي   الموردع   عقد منفصل ترسوة وسقتم  

 : ض أسعاركم وفق النموذج المط وب )أمر الشراء( وتس ومه إل  العنوان التاليو يجب تقديم عر  .2
  الدنف.مفترق  -عايديةمدينة غزة شارع غزة، 

 2886334-08رقم الهاتف 

 2886334-08 الفانس:
mail-E :pdwsa1@hotmail.com 

يكون الموععد النهعا ي تسععععععععععععععتنم عروض ا سععععععععععععععععار من ق عل الهقلعة المشععععععععععععععتريعة ع   العنوان المشعععععععععععععععار إلوعه في الفقرة الرابععة لو  .3
17/11/2022. 

 ." بالقد في مقر الجمعوة سعر عرض`  ك مة ةوضوح ع وه يظهر مختوم مظروف في عرضه تقديم ع   المتقدم ل عرض .4
  الشععععراء أمر مسععععودة  في الم قنة التوريد  شععععرو   ع   اعتمادا   وكدلك  التالوة  التع ومات  حسععععب أسعععععاركم  عروض  تقديم يجب .5

 . المشترية الهقلة إل  إعادتها ثم ومن الشراء أمر مرفقات  توقوع نرجو ةالمرفق

 .اليورو وكتابة سعر الصرف أسفل جدول الكميات بعملة األسعار عروض تقدم أن يجب: األسعار (أ

 بشعععععكل والمسعععععتجقب مقّوم سععععععر أقل ذو  المؤلل  العرض مقدم المورد  ع   الترسعععععوة  سعععععتتم:  والترسعععععوة ا سععععععار  تققوم (ب
 .  ا خرى  والمتط بات الفنوة ل مواصفات جولري 

  في الم قن  العروض اسععععععتنم تاريخ من يوما    90 لمدة  صععععععال ة أسعععععععاركم  عروض تكون   أن يجب: العرض مفعول سععععععريان (ج
 . العروض لتقديم الدعوة لدع من 7 الفقرة

 .التوريد شرو  في م قنة ا خرى  الشرو  (د
  : ال دي ة ا سعار عروض .6

 فقط مقّوم   سعر أقل ذو المؤلل العرض مقدم المورد من ال دي ة ا سعار عروض في النظر يتم سوف (أ
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  الدعوة لدع  ضععمن  الواردة ال نود من أن ر أو  لواحد المط وبة  الكموة إنقاص أو زيادة المشععترية  هقلةل  العقد ترسععوة عندي ق  .7
 .التوريد شرو  او الوحدة سعر تعديل ودون  ا ص وة الكموة من% 25 تتجاوز ت  ةنسبة

 :من المع ومات من مزيد ع   ال صوليمكنكم   .8
 2886334-08:  الهاتف رقم 777 815 0597جوال/        الف سطقنوةجمعوة الدراسات النسوية التنموية 

 2886334-08  :الفانس
mail-E  :mail-E :pdwsa1@hotmail.com 

 تقديم  في عدمها أو  ةرغ تكم إةنغنا  نرجو وكدلك اتلكتروني ال ريد  وأ الفانس  طريق  عن  الدعوة لدع  اسعتنمكم تأنقد  نرجو .9
 . ايام ثنثة خنل سعرال عرض

 الشكر مع

 جمعوة الدراسات النسوية التنموية الف سطقنوة :المشترية الهقلة وتوقوع اسم
 [المفوض المسؤول ووظيفة اسم التوقيع،]
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 ( 1رقم )  مرفق
 إنتاج فيديو متحرك  دعوة استدراج عروض أسعار
 

 .ضمن مشروع ند نساء ضد الفساد :اسم المشروع

 : جمعوة الدراسات النسوية التنموية الف سطقنوةالمشتريةالهقلة 
 ____ ______________________رقم الخدمة: ____________________المرسل إلوه

 :ا سعار وجدول التس وم .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي      سعر الوحدة   الكمية   الوحدة    البند  التسلسل 

1. 
بمدة   Animationفيديو متحرك  " تصميم محتوى " إنتاج

 . دقيقة  1 التتجاوز 
     1     فيديو    

  اإلجمالي باليورو 
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  الوحدة   سعر   بين  تعارض   وجود   حال   في   المخازن  أو   الموقع  الى   النقل  تكاليف  السعر  يشمل   مالحظة:  1

 سيعتمد(.  الذي هو  الوحدة  سعر فإن المشتق، الوحدة سعر ومجموع

 .المختصة الجهات من أعماله لمزاولة النزمة التراخوص ع   حاصل يكون   أن ل عرض المتقدم ع   .2

 .العرض كراس في المدكورة والخدمات المواد مجال في  واتختصاص الخ رة ذوي  يكون   أن ل عرض المتقدم ع   .3

 .عراققل أو مشانل أي ل دوث تفاديا ل عرض والخاصة العامة بالشرو   ي تزم نوأ المؤسسات مع بالعمل  م ما   يكون   أن ل عرض المتقدم ع   .4

 .الم ددين والمكان الوقت في خدمات أو مواد من ع وه اتتفاق يتم ما وتوريد شراء ع   المالوة المقدرة لديه يكون   أن ل عرض المتقدم ع   .5
  الم وطة والظروف مالقتها يتفهم وان العرض كراس في المدكور الكموات وجدول  العامة ل شرو  دقوقة ةدراسة يقوم  أن ل عرض المتقدم ع   .6

 .العنقة ذات وا مور والمواصفات الم  وة العادات وسا ر ةها
  كدلك الف سطقنوة التنموية النسوية الدراسات جمعوة من المختوم العرض من الكام ة ا ص وة النسخة  ةتقديم يقوم  أن ل عرض المتقدم ع   .7

 .جقدا مضمونها وفهم بقراءتها قام انه من ل تأند صف ة كل ع   المخصص المكان في العرض كراس صف ات من صف ة كل ع   التوقوع
  ا عمال إلنجاز والشام ة الكام ة  القومة أنها ع   الكموات جدول في  العرض ةنود كافة أمام ل عرض المتقدم يضعها التي ا سعار كافة تعت ر .8

 ق ل من ت ديدلا يتم التي ا مانن إل  التوريدات وإيصال نقل تك فة إل  باإلضافة العرض، أرباح كدلك تشمل وأنها ال ند ذلك في المط وبة
 .الف سطقنوة التنموية النسوية الدراسات جمعوة

 مالوة غقر أو مالوة تعويضات بأي( العرض ع وه يرسو الدي) المورد تعويض عن مسلولة غقر الف سطقنوة التنموية النسوية الدراسات جمعوة .9
 .ذلك وغقر العم ة فروقات أو ا سعار تق بات نتوجة

 به تقدم الدي ل عرض ل متقدم م زما العرض ويظل تقديمه بعد العرض لدا س ب يجوز وت ل عرض ل متقدم م زما المقدم السعر عرض يعت ر .10
  لتس وم الم دد الموعد انتهاء  ق ل  خطي بكتاب التقدم حال في فقط العرض س ب ويجوز العروض تقديم   تاريخ من اةتداء شهور 4 لفترة

 .الف سطقنوة التنموية النسوية الدراسات جمعوة إل  ا سعار عروض

  لدلك المخصص المكان في جدول كل ع   والختم والتوقوع وا سعار الكموات جداول  في الخانات كل ةتع لة يقوم  أن ل عرض ع   المتقدم .11
 .الصف ة في

 التنموية النسوية الدراسات جمعوة) باسم صادرة( مع شهادة خصم مصدر) رسموةضري وة  فاتورة تقديم العرض ع وه يرسو من ي تزم .12
  (.الف سطقنوة

 وما م  غ أي جم ة حساب ةقن تناقضا   أو خطأ أو نقصا   المقدمة العروض من أي في الف سطقنوة التنموية  النسوية الدراسات جمعوة وجدت إذا .13
 يتفق بما الم  غ جم ة تعديل في ال ق ول جمعوة الكموات جدول في ال ند ةدلك الخاص الوحدة سعر ةتط قق الجم ة لدع ع وه تكون  أن يجب

 .ل عرض المقدم الم  غ أو السعر مجموع أو ضرب حاصل تعديل وبالتالي ال ند ذلك كموة ع   الموضوع الوحدة سعر وتط قق

 با رقام المدكور العدد ةقن تناقضا أو خطأ أو نقصا   المقدمة العروض من أي في الف سطقنوة التنموية  النسوية الدراسات جمعوة وجدت إذا .14
 والص و ة  الم زمة لي بال روف الكتابة فتعت ر بال روف والكتابة

  ويكون  المجموع تص وح في ال ق له فإن ل  نود اإلجمالوة القومة جمع في خطأ الف سطقنوة التنموية  النسوية الدراسات جمعوة وجدت إذا .15
   ل عرض ل متقدم الم زم لو ال ال لدا م ل في الص وح المجموع

  .نوع أي من تبعات  ي ت مل  وبدون  ا سباب إةداء وبدون  ا سعار بأقل م تزمة غقر الف سطقنوة التنموية النسوية الدراسات جمعوة .16

  ةنود في تعديل أي دون % 25 ةواقع السعر عرض في الواردة الكموات إنقاص أو زيادة الف سطقنوة التنموية النسوية الدراسات لجمعوة ي ق .17
 .لدلك وفقا   تعدل ان يجب ا عمال إنجاز وفترة العقد قومة فإن ال الة لدع وفي ا سعار

  حال ل عرض وفي المتقدم ق ل من به المرفقة العرض وثا ق من  أي أو العرض نموذج في ت ديل أي  إجراء أو تعديل أي إدخال يجوز ت .18
 في إلقها اإلشارة ل عرض مع المتقدم من ومختومة موقعة الصف ات لدع تكون  أن ويجب إضافوة صف ات  إرفاق يجب ذلك في الرغبة

  .العرض كراس  في ةها المتع قة الفقرة أو الموضوع



6 
 

 إلغاء الف سطقنوة التنموية النسوية الدراسات لجمعوة فو ق العرض وثا ق في ت دينت أو تعدينت أية ل عرض إجراء المتقدم قوام  حال في .19
 .تعويض بأي الجمعوة مطالبة في ال ق العرض لدا لصاحب يكون  أن دون  منه المقدم العرض

  دون  التع ومات لدع في ورد ما بعض أو بكل م تزم غقر مقدم عرض أي  إلغاء في بال ق الف سطقنوة التنموية النسوية الدراسات جمعوةت تفظ  .20
 .   تعويض بأي الجمعوة مطالبة في ال ق إلغاؤع تم الدي العرض لصاحب يكون  أن

 .تكون ا سعار المشار إلقها أعنع ثاةتة ولوست عرضة  ي تغققر او تعديل خنل مدة تنفقد العقد: ال اةت السعر .21

بالقرب من شبكة  -عايديةشارع   -غزة، مدينة غزة    -سات النسوية التنموية الف سطقنوة وريد البضا ع إل  العنوان التالي: مقر جمعوة الدرات يتم   .22
 .المنظمات ا ل وة

 . أمر الشراءمن تاريخ يوم يجب أن يتم التس وم حسب ال رنامج المشار إلوه أعنع ع   أت يتجاوز _________ : التس وم  مواعقد .23
يوم تقويمي من تاريخ   30سقتم دفع قومة العقد بالعم ة او العمنت الم قنة في عرض ا سعار الخاص بالمورد الفا ز وذلك خنل  :الدفع .24

 مدعمة بشهادة ق ول البضا ع من ق ل الهقلة المشترية. مع شهادة خصم المصدر و  ضريبة رسموة استنم البضا ع وبعد تقديم فاتورة
  .شهر ع   ا قل من تاريخ التس وم ل مشتري  12يجب أن يتم تغطوة البضا ع المقدمة عن طريق ضمانة وكفالة المصّنع لمدة  :الضمانة .25

   (.بالتفصقل وشروطها  الضمان فترة ت ديد رجاء)
 ( الوصف تدخل المشترية  )الهقلة: والتسويق لتغ وفا تع ومات .26

 . في حاله ان رافات، ع وه وضع قا مة ةهدع باتن رافات()يؤكد المورد التزامه بالمواصفات المشار إلقها أعنع       
 . باتن رافات( في حاله ان رافات، ع وه وضع قا مة ةهدع )يؤكد المورد التزامه بالمواصفات المشار إلقها أعنع  ( أ)

شععععععارع   - مدينة غزةغزة،   -مقر جمعوة الدراسععععععات النسععععععوية التنموية الف سععععععطقنوة   :التالي  العنوان إل   البضععععععا ع  توريد  يتم  التوريدمتط بات  ( ب )
 .بالقرب من شبكة المنظمات ا ل وة -عايدية

: يمكن ل مشتري أن ي غي أمر الشراء إذا فشل المورد في تس وم البضا ع حسب الشرو  والمدة المشار إلقها أعنع بالرغم من  الفشل في األداء .27
 .يوما  من ق ل الهقلة المشترية، وبدون ج ب أي مسؤولوة قانونوة ع   نفسه تجاع المورد 21إعطا ه مه ة 

  العقد،  في الم ددة التس وم( مواعقد) موعد  في منها، أي أو المط وبة، الس ع جموع تس وم في المورد أخفق  حال في : غرامات التأخير .28
  عن المنفدة  غقر الخدمات أو المتأخرة ل س ع  1التس وم لسعر بالنسبة% 1 ،تأخقر كغرامات العقد قومة من م  غ حسم ل مشتري  ي ق
%( 10)  ا ع   ال د إل  الوصول حالة وفي%(. 10) أع   وب د الفع ي تنفقدلا أو تس ومها يتم حت  منه جزء أو تأخقر أس وع نل
  .العقد فسخ ل مشتري  ي ق

 ة. القاهر  فو الظر  .29
 ت ت التزاماته تنفقد في آخر إخفاق أي أو  ا داء تأخقر كان إذا  العقد  فسخ أو خقرأالت غرامات دفع أو لمصادرة المورد يتعرض ت

  ويتفق  أدا ه ع   تأثقرلا بكوفوة وخطوا   فورا   المشترية الهقلة إةنغ المورد  ع    الظروف ت ك م ل وفي. قهري  ظرف  عن ناتج العقد
 .العقد لتنفقد ةدا ل ع   المشترية والهقلة المورد

  عن ناتجة غقر ولي توقعها أو تجن ها يمكن وت المورد،  إرادة  عن خارجة  حالة أو حدث أي تعني" قهري  ظرف" الفقرة، لدع  غراض
 : ال صر ت كم ال تشمل، قد ال اتت  لدع. طرفه من تقصقر أو إلمال

 صنحواته، ضمن المشتري  يأخدلا قرارات 
  وال ورات، ال روب (أ

 
 تحسب النسبة المئوية لألسبوع  بالمقارنة مع فترة تنفيذ العقد  1
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 المورد، تمنشلا في الك قرة وال را ق (ب
   وا وبلة، والفوضانات، (ج
 الش ن  وحظر الص ي   وال ظر (د
 .المنشأ ة د في الشع وة القنقل (ه

 . الف سطقنوة الوطنوة الس طة ب سب قوانقن النزاعات ت ل: النزاعات حل .1

 ____________________________________المورد:  اسم

 __________________________________المخول:  توقيع

 _______________ ______________________ المكان:

__________________: ____________________التاريخ
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 نموذج خطاب التغطية لعرض السعر
 

 ---------------- بصفتي-------------------------------أنا الموقع أدناع 
 ----ومقرع--------------رقم ة "(، مسجل رديشار إلوه بعد ذلك باسم "المو   )---------------------------ونوابة عن  باسم

 شرو  التوريد"(  وبشكل خاص لس ع………………… )يشار إلوه بعد ذلك  "با توريدالخاصة ة   استدراج عروض ا سعار قمنا ةدراسة   
 والمواصفات وجداول الكموات. 

ونق ل وبدون ----------------با حرف  ---------بم  غ وقدرع العرضلوثا ق  المدكورة وصوانتها وفقا  الس ع  دي ور ونتعهد بأن نقوم ةت 
 د. التوري  شرو  ت فظ كافة الشرو  الم قنة في شرو  أو

د التوري  واستكمال أمر الشراءمن تس مي  يوما   ..............  شرو  المدكورة أعنع وألتزم بالمباشرة خنل  د طبقا لالتوري أن أقوم ب  ردنما أوافق كمو 
 .رض الع لدا خنل الفترة الم ددة في
 وادرك انكم لستم م زمقن بق ول أقل ا سعار أو أي منها. يعت ران عقد م زم لك قنا  وأمر الشراء سعاراألاستدراج عروض نما أقر بأن وثوقتي 

 نؤكد أل قتنا ل مشاركة في التوريد العام واستوفاءنا لمعايقر ا ل وة الم ددة في ط بكم لعرض ا سعار. 
 مدة صنحوة العرض ولن يتم مراجعتها أو تغققرلا.  نؤكد أن ا سعار المقدمة في قا مة الس ع وجدول ا سعار، ثاةتة طوال

 المعروضة لي _______________ شهر.  لسلعل  المصنعي الضمانمدة كفالة 
في أي ل ظة   أمر الشراءوأن أق ل  تس وم عروض ا سعار من تاريخصنحوة الفترة  كاملباإلضافة إل  ذلك فإني أوافق ع   أن ألتزم ةهدا العرض ل

 صنحوة عروض ا سعار.ة ق ل انتهاء فتر 
 

 ___ __ _:________________________ اسم المورد
 

 ____ _ :_______________________ توقوع المخول
 

 :________________________________  المكان
 

 :________________________________   التاريخ
 

 


