RFQ - Request For Quotation طلب عرض أسعار
THIS IS NOT A CONTRACT. THIS IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. هذا ليس عقد إنما هو من أجل عروض األسعار فقط
The Company is soliciting offers for the provision of commodities and/or services as described below in section 3. Quotes may be supplied in any format, but must include the information listed in sections 1 and 3.
Please refer to the "instructions to Offerors" section at the end of this document for directions on how to create and submit Quotes

ر
 ى.3  و1 المادتي
يرج الرجوع إىل قسم "تعليمات اىل المتعاقدين" يف نهاية هذا المستند من أجل توجيه أية إستفسارات
 ولكن يجب أن تشمل المعلومات المذكورة يف، قد يتم تزويد االسعار يف أي شكل.3  أو الخدمات كما هو موضح أدناه يف القسم/ لتوفي السلع و
الشكة تطلب عروض أسعار
ر
ر
حول كيفية تعبئة وتقديم الطلبات
Activity
Number
A003
Date 08.07.2021
التاري خ
رقم النشاط
 إلى الموعد الجديد14.07.2021 مالحظة تم تمديد مدة المناقصة من
رقم طلب ر
PR Number PR.11.2021
26.07.2021
Issued by منظمة دوز
الجهة المقدمة للعرض
الشاء

26.07.2021

Deadline RFQ

RFQ Number RFQ.07072021

تاري خ نهاية العرض

رقم طلب عرض االسعار

1. Offeror information
Company Name (Offeror):

إسم الشركة

Authorized Representative's Name:

الشخص المخول بالتوقيع

Company Address & Telephone Number

عنوان الشركة ومعلومات اإلتصال

Company Nationality

جنسية الشركة

2. Items Required, information, and Terms of Delivery/Payment

Item No. م

Item Description البيان

 وقت التسليم والدفع، المعلومات،المواد المطلوبة

Unit الواحدة

Quantity الكمية

01

Camera tripod stand - للكاميا
ثالن القوائم
ر
 حامل ي/ ستاند

Unit-قطعة

10

02

USB 32 GB -  جيجا بايت32 فالش ذاكرة

Unit-قطعة

10

03

Backpack bag - حقيبة ظهر تحوي مساحة مخصصة للكمبيوتر المحمول

Unit-قطعة

10

04

ر
Microphone - االحيافية
الكاميات
مايك ذات رشيط يتوافق استخدامه مع،
ر
جهاز مسجل الصوت، الكمبيوتر،الموبايل

Unit-قطعة

10

05

Laptops Minimum specification Cor i3, 6GB Ram , Hard 256 SSD,
Original Windows 10, 15" screen. - أجهزة الكمبيوتر المحمولة (البتوبات) الحد
 نظام، غيغا نوع إس إس دي256  هارد، غيغا6  رام،3  (كور أي:األدن للمواصفات
 بوصة15  شاشة، نسخة مفعلة مع لصاقة كود التفعيل10 )تشغيل

Unit-قطعة

5

06

Projector: 880 3-chip 3LCD 1080p Projector, 3300 lumens Color and
White Brightness, Built-in Speaker, 16,000:1 Contrast, HDMI 2.0جهاز اسقاط

Unit-قطعة

1

07

( كاميا رقمية رEOS
Digital Camera (EOS 250D, 24.1 Megapixel)- احيافية
ر
250D, 24.1 )ميغا بيكسل

Unit-قطعة

1

08

Plastic Tables (120 X 70 cm)- ) سم70 × 120( طاوالت بالستيك

Unit-قطعة

6

09

Whiteboard with flip chart stand (60 X 90 cm)- سبورة بيضاء بحامل قالب
(60 × 90 )سم

Unit-قطعة

1

10

Plastic Chairs with Metal Base-اس بالستيك بقاعدة معدنية
كر ي

Unit-قطعة

6
SUB TOTAL المجموع االجمالي

ANTI CORRUPTION NOTICE مالحظة لمكافحة الفساد

DISCOUNTS OFFERED التخفيض المقدم

Under no circumstances, commission or undisclosed rebates payment to Company staff are
to be made or authorized. No gift, gratuity or remuneration of any kind shall be made to any
Creative staff as a result of this request.  ال يجوز دفع أي عمولة أو إعطاء أية،تحت أي ظرف من الظروف
 هبة أو مكافأة من أي نوع إلى موظفي الشركة نتيجة لهذا، كما ال يجوز إعطاء أية هدية.حسومات غير معلومة لموظفي الشركة
الطلب

TRANSPORT COSTS مصاريف النقل
SALES TAX الضرائب
TOTAL AMOUNT االجمالي

Quotation Validity Period هذا العرض ساري لمدة
Warranty & Maintenance information معلومات الكفالة
والصيانة
Delivery Timeline (days)مواعيد التسليم
Delivery Termsشروط التسليم
Item Availability توفر المنتج أو السلعة
Past Performance Notes مالحظات األداء السابقة
Payment Terms:شروط الدفع المطلوبة

3. Signature
Provided by Offeror مطروحة من قبل المقدم
Name
Position

Price per unit سعر الواحدة

اإلسم
المسمى الوظيفي

Signature

التوقيع

DATE

التاريخ

Total Price السعر االجمالي

