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 23/5/2022التاريخ:
 1/2022/1008الرقم: ص

 2022استدراج عروض أسعار لتزيني منصة حفليت التخرج لسنة 

ترغب جامعة بوليتكنك فلسطني ابستدراج عروض أسعار لتزيني منصة احتـفال الـتـخرج واملــمرات ابلورد الصناعي والطبيعي أينما      

يف مباين     2022/ 7/ 6-4لثالثة اايم بــتاريخ        2022لزم ووضع شفاف ) أوركنزا ( للـــتـزيني وذلـك لعـــمل حفليت التــخرج لســنة  

 وادي اهلراي حسب الشروط التالية :   اجلامعة يف 

 بوكية ورد طبيعي أمام منصة الشرف كبري احلجم ابرتفاع قليل .    –  1

 ( من بوكيهات الورد الصناعي واهلرمي موزعة على ستاندات حامله يف املمرات وأمام املنصة .    10  (عدد  –  2

 استعمال الشرب و الستاندات حلجز أول مخسه صفوف من كراسي االحتفال لكبار ضيوف الشرف .   –  3

 أمام املنصة من الورد الطبيعي والكلكل وكل ما يلزم .   PPUعمل شعار  –  4

 (    V( ليومي االحتفال مغلفة ابلسلفر وزهرة الثلج على شكل حرف )  1200جتهيز وردة قرنفل بيضاء عدد )  –  5

 ( ) منصة الشرف ( ابلستان و ) أوركنزا ( والورد الطبيعي .  2تزيني سالمل املنصة الرئيسي عدد)  –  6

 ( ابلستان وكذلك أول صف يف املنصتني الفرعيتني لرؤساء الدوائر اإلدارية واألكادميية .  2تزيني سالمل املنصة الفرعية عدد)  –  7

حتفال بساعتني و يتوجب تواجد ال يقل عن شخصني جلمع بوكيهات الورد  تزيني املنصة يف يومي االحتفال قبل موعد اال - 8

 الصناعي بعد انتهاء احلفل لعدم عبث اجلمهور هبا وتالفينا ألي خسارة حيث أهنا مسؤوليه املورد وال يعطى فروقات ماليه عن ذلك.  

 تلبيس كراسي املنصة الرئيسية )موظفي اجلامعة ( بغطاء لون ابيض .   -9

  -اعاة اآليت :  يرجى مر 

 العرض يشمل التوريد وأجور النقل والتحميل والتوصيل وتنزيل بالجامعة حسب الطلب .   •

 األسعار بالشيكل شامل ضريبة القيمة المضافة + شهادة خصم المصدر .   •

 الجامعة غير ملزمة بأقل األسعار .  •
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 ي العطاء . للجامعة الحق في الزيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات الموجودة ف •

يلتزم مقدم العرض اعاده ترميم الشعار والورد الطبيعي لألدراج الحتفاالت التخرج لليوم الثاني  •

 وبنفس األسعار بالعرض. 

.   02-2228550ممكن إرسال العطاء بظرف مختوم للرابطة دائرة المشتريات أو الفاكس رقم   •

 . 0599252563ولمزيد من االستفسارات يرجى االتصال على  

 دة الصرف خالل ثالثون يوم من تاريخ االستالم النهائي . م •

 .  5/2022/ 31آخر موعد لتسليم العروض في الساعة الثانية مساء من يوم الثالثاء الموافق  •

   059277670املهندس فادي مسودة ملزيد من االستفسارات االتصال على   •
•  

 وعليه فأنين أتقدم لكم بعرضي هذا , مع علمي وموافقيت على مجيع الشروط أعاله . 

 السعر ابلشيكل ........................................... .  

 ورد المخاص ب
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