
AHF-Procurement -2021-01 TUR-20/3559/SA2/FS-H-P/NGO/17677

$/ دوالر أمريكي 

 no

رقم

Unit

الوحدة

(شهر  )المدة 

month

Quantity  

الكمية

Unit Price

سعر الوحدة

Total Price

السعر اإلجمالي

المواصفات الفنية

Specification

Brand Details  

العالمة التجارية
Notes المالحظات 

1 فان 8 2

( 6عدد المقاعد  )  أشهر 8لمدة - فان سياحي 

 لكل سيارة3,500من 
ً
 كم شهريا

ن ن الميدانيي  سيتم استخدام السيارة من قبل الموظفي 

 م وما فوق2005تاري    خ الصنع 

نوع الوقود ديزل

ي حال لم يتم استهالك كامل الكمية المقدرة للمسافة 
 
ف

ي كل شهر 
 
ات ف يتم تدوير المسافة , بحسب الـكيلوا متر

المتبقية اىل الشهر الذي يليه

2 فان 8 3

( 11عدد المقاعد )  أشهر  8لمدة - فان سياحي 

 لكل سيارة2,500   
ً
 كم شهريا

ن ن الميدانيي  سيتم استخدام السيارة من قبل الموظفي 

 م وما فوق2005تاري    خ الصنع 

نوع الوقود ديزل

ي حال لم يتم استهالك كامل الكمية المقدرة للمسافة 
 
ف

ي كل شهر 
 
ات ف يتم تدوير المسافة , بحسب الـكيلوا متر

المتبقية اىل الشهر الذي يليه

يلغن عرض السعر 

الذي اليحمل ختم 

وتوقيع المورد

Quotation Valid Till / العرض صالح لغاية Supplier's Signature  / توقيع المورد Supplier's stamp / ختم المورد

   /              /               2021 

Discount (if applicable) (إن وجد)حسم عىل السعر 

Total Price السعر اإلجمالي

Delivery address: عنوان االستالم North of syria/ الشمال السوري 

Other charges (if applicable) (إن وجدت)تكاليف أخرى 

Subtotal المجموع

 QUOTIATION IFORMATIONمعلومات العرض   

Procurment to Fill / يات يتم تعبئتها من المشتر Supplier to Fill  / يتم تعبئتها من قبل المورد

Required Delivery date  : تاريــــخ استحقاق المواد Availability date تاريــــخ توفر المواد

Payment Terms: وط الدفع شر Currency Used /  عملة التسعت

ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION 

اسم المواد ووصفها

Vehicle rent/ استئجار فان مع سائق ووقود والصيانة 

Vehicle rent/ استئجار فان مع سائق ووقود والصيانة 

Mobile :

موبايل :
Address / العنوان

Address :

: عنوان المزود

Contact Person  

شخص التواصل:
E-mail / يد التر

E-mail :

ي :
ونن يد االلكتر التر

Mobile  / موبايل

Supplier's Information / معلومات المورد  QUOTATION Recipient   IFORMATIONمعلومات مستلم العرض 

Commercial Name: 

: االسم التجاري

Return Quotation to مستلم 

العرض

    Request for Quotation    طلب عرض السعر

project / وع المشر Food Security (56%), Health (26%), Protection (18%)

Order Ref 

رمز الطلب 
 Date / التاري    خ : 15-Jan-2021

project number

وع رقم المشر
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