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العرض  مقدم  وتوقيع ختم  

  عرض سعر  ستاند أب كوميدي   

 
           

 إعداد وتقديم ستاند أب كوميدي   موضوع عرض السعر:    2023-1- 31الثالثاء  اليوم / التاريخ: 

   

 

   

 املشروع:   
اللجنة  قدرات  بناء  برنامج 

 االستشارية الشبابية 
  UNFPA  املمول:

      

 2023-2-5  تاريخ التسليم:  2023-1-31  تاريخ اإلعالن: 

      

 

، تعمل على استثمار األدوات األكثر تأثيرا في دعم اإلنسان الفلسطيني وفق منهج شمولي 2006مؤسسة أهلية تعمل في فلسطين منذ عام  املنتدى االجتماعي التنموي:  

 املدنية إلحداث تغيير مجتمعي بروح وطاقة شبابية. يقوم على احترام حقوق اإلنسان والقيم 

 

   YAPبرنامج بناء قدرات اللجنة االستشارية الشبابية 

، حيث يسعى املنتدى من خالل هذه الخدمة  لبناء UNFPAهو أحد الخدمات التي يقدمها املنتدى االجتماعي التنموي بالشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان  

 نة وتحضيرهم لقيادة املبادرات املجتمعية وتوفير كل الدعم للجنة الشباب من أجل تنفيذ مبادرات في الضفة الغربية وقطاع غزة. قدرات أعضاء اللج

النقاش ميدي ثم إدارة  وفي هذا اإلطار ضمن مبادرة العنف املبني على النوع االجتماعي، يرغب املنتدى في استدراج عروض أسعار لخدمة إعداد وتقديم ستاند أب كو 

 للتفاصيل الواردة في الجدول ، وفي هذا اإلطار، يرجى تزويدنا بعروض أسعار ا
ً
لبنود حسب جدول الكميات  مع الجمهور حول العنف املبني على النوع االجتماعي وفقا

 واالسعار.

 جدول الكميات واالسعار 

 اإلجمالي بالدوالر   سعر الوحدة بالدوالر  الكمية  الوحدة  البند واملواصفات الرقم 

وفق   .1 كوميدي  اب  ستاند  وتقديم  إعداد 

 التفاصيل التالية :  

تقديم عرض ستاند اب كوميدي  -

النوع  على  املبني  العنف  حول 

ملدة   دقيقة   25-20االجتماعي 

 واملنفذ في الضفة الغربية.

 

   1 ستاند أب

 القيمة اإلجمالية باألرقام:  

 بالحروف: القيمة اإلجمالية 
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العرض  مقدم  وتوقيع ختم  

 شروط ومعايير خاصة:  

 العرض موجه لألفراد . .1

 ضريبة الدخل . وتشمل قيمة الضريبة  بالدوالريجب أن تكون األسعار  .2

 قوم املنتدى االجتماعي التنموي باعتماد سعر الوحدة. يفي حال وجود خطأ في املبلغ اإلجمالي، س .3

 املطلوبة حسب املواصفات املتفق عليها.يتم الدفع بعد التوريد لجميع البنود  .4

 يوم من تاريخه. 90العرض ساري املفعول ملدة   .5

 يحق للمنتدى االجتماعي التنموي تجزئة عرض السعر. .6

 عليه لن ت يلتزم املورد باألسعار التي يضعها واملنتدى االجتماعي التنموي غير مسئول  .7
ً
قوم الجمعية  عن أي ارتفاع أو انخفاض في سعر صرف العمالت وبناءا

 بتعويض أي مورد عن فرق وتغيير سعر العملة.

8.  
ً
 لمنتدى االجتماعي التنموي بأي حال من األحوال.لال يعتبر هذا العرض ملزما

 إمكانية إعادة استدراج عروض األسعار في حالة عدم مطابقتها للشروط املطلوبة. .9

 وتسليمها حسب األصول. و استالمها ماعي التنموي لن يتم دفع قيمة التوريدات إال بحضور مندوب عن املنتدى االجت .10

 في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا. 2023- 2-5األحد املوافق املوعد النهائي الستالم عروض األسعار من قبل الجهة املقدمة لعرض السعر هو يوم  .11

أو  ، ومختوم وتسليمه إلى العنوان التالي شارع حبوش عمارة حجي الطابق السادسيجب توقيع وختم املتقدم على جميع صفحات عرض السعر وتسليمه بظرف مغلق 

 . 08- 2824290لالستفسار يرجى االتصال على هاتف رقم:     pal.org-info@sdfالتالي  االيميل علىواملختومة  إرسال عروض األسعار املوقعة عبر

 بيانات مقدم عرض السعر 

  اسم مقدم عرض السعر  

  رقم الهوية 

  العنوان

  الهاتف

  الجوال 

  الفاكس

  البريد اإللكتروني 

 

 والتوقيع:  .................................. الختم 

 التاريخ:     .................................. 
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