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 2022/ 01/ 30غزة 

 أجور قاعات وضيافة    - استدراج عروض أسعار 

  ومقرها مدينة غزة وتقدم   ( لدى وزارة الداخلية7649تحت رقم )  2006املنتدى االجتماعي التنموي مؤسسة أهلية محلية تأسست عام  

التنمية   للشباب    املجتمعية،برامج  واالجتماعي  االقتصادي  االعالمالتمكين  واملجتمعي   ل، واالتصا   والنساء،  املدني  مع    التمكين  وتعمل 

 فئات الشباب وقطاعات مجتمعية أخرى في فلسطين قطاع غزة بشكل رئيس ي.

 (   2وصلة ) –مشروع لتحسين االستجابة املحلية ملناصرة حقوق األشخاص ذوي االعاقة 

امل  أحد مشاريع  التنموي  نتدى  وهو  الطبي  االجتماعي  العون  مع مؤسسة  بالشراكة  االعوام    MAP  -للفلسطينيين  املنفذ  -2020خالل 

. ونسعى من خالل املشروع دعم حقوق الشباب وتحسين واقع األشخاص ذوي اإلعاقة وتمكينهم من مناصرة قضاياهم بشكل  2022

باعتبارهم جزء من تكوين املجتمع الفلسطيني على قافاعل ضمن إطار أكثر شمولية، باإلضافة لتعزيز الحاضنة   عدة  املجتمعية لهم 

 املواطنة.

أسعار   عروض  باستدراج  التنموي  االجتماعي  املنتدى  يرغب  اإلطار  هذا  والتجهيزات      لقاعاتوفي  الضيافة  تقديم  تشمل  تدريب 

 وعليه نأمل منكم تزويدنا بعرض سعر خاص بالبنود الواردة في الجدول املخصص لذلك.  ات،اللوجستية للمشاركين/ 

 شروط خاصة:  

 ول. شركة مرخصة حسب األص على املتقّدم أن يكون  (1

 تنموي. على املوّرد تقديم فاتورة ضريبية باسم جمعية املنتدى االجتماعي ال (2

 على املوّرد أن يقدم شهادة خصم املنبع الخاصة بفاتورة التوريد.  (3

انتهاء عملية التوريد واستالمها مع كافة معزز  (4 بعد  ات الصرف  يتم تسديد املبالغ املستحقة من خالل شيك أو حوالة بنكية 

 املطلوبة.

 األسعار املقدمة بعملة الدوالر األمريكي. (5

 أوراق عرض السعر وفي املكان املخصص لذلك. على املوّرد توقيع وختم كافة  (6

 يوما من تاريخ تقديمه. 90العرض املقدم ساري املفعول حتى   (7

 على املتقدم ان يمتلك حساب بنكي فعال.  (8

 املنتدى.الكميات الواردة في عرض السعر قابلة للزيادة والنقصان وفق متطلبات العمل لدى  (9

يوم   (10 أقص ى  بحد  ومختوم  مغلق  بظرف  وتسليمه  السعر  عرض  صفحات  جميع  على  املتقدم  وختم  توقيع        االربعاءيجب 

الطابق السادس    -عمارة حجي    –رع حبوش  شا  –لدى الدائرة املالية باملنتدى االجتماعي التنموي غزة    02/02/2022املوافق  

 . 08-2824290هاتف رقم:  -
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 جدول املواد املطلوبة:  

 

 الوحدة  الصنف واملواصفات  #
عدد 

 الوحدات

سعر  

الوحدة  

 بالدوالر  

التكلفة 

اإلجمالية 

 بالدوالر 

 يومان. ملدة    قاعة(  لكل شخص   35لعدد )   بالتزامن تتسع  توفير قاعتين ▪  .1

   يوم.ملدة    (شخص  70دد )تتسع لعة توفير قاع ▪

 يتم توفير القاعات مع مراعات الشروط التالية:

التباعد   ▪ لتحقيق  جيدة  مسافات  وجود  مراعات  مع  القاعات  توفير  يتم 

 االجتماعي. 

األساسية )ساعة عرض ، جهاز صوت ،لوح قالب    تيتم توفير اللوجستيا ▪

 ، مكتب خاص بإدارة املشروع (.  

 وية جيدة. تشمل القاعات وجود تكيف وته ▪

وفق   ▪ للمشاركين/ات  الغداء  لوجبة  ووجبات  بيريك  )كوفي  ضيافة  توفير 

 قائمة متنوعة.

   210 شخص

  اإلجمالي باألرقام بالدوالر األمريكي: 

 بالدوالر األمريكي:اإلجمالي بالحروف 

 

 بيانات املورد:  

 .................................. رخص: رقم املشتغل امل  ........................................ اسم املورد:

 .................................. اسم شخص االتصال:  ........................................ العنوان كامال:

 .................................. رقم الجوال:  ........................................ رقم الهاتف: 

   ........................................ يد اإللكتروني: البر 
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