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 مركز ابداع المعلم   
هو مؤسسة غير حكومية غير ربحية مسجلة ، ومكرسة بشكل أساسي لتعزيز دور التعليم في فلسطين ليصبح التعليم 

  .مسؤول اجتماعًيا
 الصفة القانونية

ات الخيرية تم تسجيل مركز ابداع المعلم رسميا في الدائرة المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية وفقا للوائح قانون الجمعي 
 .١٨/٨/٢٠٠٢، تاريخ التسجيل والترخيص: RA-2247-Eضمن إطار الرقم التسلسلي،   ٢٠٠٠لعام  ١رقم 

 :مجال العمل
يقوم مركز ابداع المعلم لتنفيذ عدة نشاطات وتدريبات ولقاءات لتحقيق رسالة ورؤية المركز من خالل تنفيذ 

فنادق والمطاعم في المدن المع كز ابداع المعلم بالتعاقد يرغب مر المشرايع التي يقوم بتنفيذها سنويا وعليه 
الفلسطينية في رام هللا ، بيت لحم، الخليل، اريحا، وجنين، لعقد ورشات العمل والتدريبات وتوفير الضيافة والمبيت 

 2020للفئات المستهدفة خالل العام 
الي االسعار لتوفير الخدمات ان  يشمل العرض الموعرض مالي  يان يشمل عرض السعر على عرض فنعلى 

 -حسب ما يتوفر لديكم من خدمات: المرفقة
 سعر الغرفة مفردة مع وجبة إفطار. .1
 سعر الغرفة مزدوجة مع وجبة إفطار. .2
 سعر الغرفة الثالثية مع وجبة اإلفطار. .3
 سعر وجبات الغداء والعشاء بوفيه مفتوح للشخص الواحد. .4
 الواحد.سعر وجبات الغداء والعشاء معجنات للشخص  .5
 سعر القاعة شاملة االستراحات والضيافة واألجهزة الالزمة للتدريب. .6
 سعر خدمة الفيديو كونفرنس في اليوم. .7
 إضافة أية خدمات أخرى يمكن تقديمها خالل النشاطات. .8

 



 
  

 شروط تقديم العرض:
 

 -العرض الفني:
بشكل واضح على عرض السعر المقدم ورقم العطاء  ) الفندق او المطعم(  ان يتم وضع وكتابة اسم الشركة .1

. 
 مغلق ومختوم ويسلم في مقر المركز  فتقديم عرض السعر في مغل .2
 نبذه عن تاريخ عملها وخبرتها في العمل .) الفندق او المطعم( تقدم الشركة  .3
 ارفاق نسخه عن شهادة التسجيل القانونية. .4

  -العرض المالي:
 الضريبة المضافة مع نوع الخدمة التي يمكن توفيرهال قيمة ان يكون السعر بعملة الدوالر االمريكي شام .1
 المصدر ساري المفعول.خصم ان يتم تقديم صورة عن شهادة  .2
 المركز غير ملزم باقل االسعار. .3
 عرض السعر وحسب حاجة العمل.المركز غير ملزم باخذ كافة االصناف المقدمة في  .4
 حتى الساعة الرابعة عصرا. 02/01/2020 يوم الخميس الموافق رااخر موعد لتقديم عروض االسع .5

 

 منهجية العمل 

 (%40) الخبرة وتوفر كافة الوثائق المطلوبة -1
 (%30) جودة الخدمات -2
 (%30العرض المالي ) -3

 اإلطار الزمني:
 شروط تسليم العطاء:

تسليم عرض السعر في مغلف مغلق يسلم في مقر المركز في موعد اقصاه يوم نشكر تعاونكم متمنين 
 حتى تمام الساعة الثالثة. 02/01/2020الموافق  سالخمي

وال رقم ...........  ج عال نيروخالسيدة: ......للمزيد من االستفسار يمكنكم االتصال على 
.........0598950080.......... 


