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$/ دوالر أمريكي 

 no

رقم

Unit

الوحدة

الوزن 

Weight

Quantity  

الكمية

Unit Price

سعر الوحدة

Total Price

السعر اإلجمالي

المواصفات الفنية

Specification

Brand Details  

العالمة التجارية
Notes المالحظات 

1
piece

قطعة
... 2,500

عدد - أوراق بيضاء  - A5دفتر  للتلوين قياس 

ي- رسومات واضحة  - 6صفحات  
 
غالف كرتون

2
piece

قطعة
... 5,000

 -HBرصاص -  قلم 12اقالم رصاص مجموعة من 

ي  ي- قلم خشب 
 
المجموعة مغلفة بغالف كرتون

3
piece

قطعة
... 2,500

 قلم 12 قلم شمع مجموعة مكونة من 12علبة بها 

-  لون مختلف  12-  سم 8طول القلم - تلوين شمعي

مغلفة ضمن مجموعة واحدة- الوان واضحة 

4
piece

قطعة
... 2,500

نوع - نوع الغالف كرتون -  دفتر رسم ورق أبيض 

-الصفحات بدون سطور او رسوم - التجميع خرزات 

 -  70غراماج  - 12 عدد الصفحات ال يقل عن 

A4أقرب ما يمكن ل   مقاس الورقة 

5
piece

قطعة
... 5,000

 سم 1.5*4أبعاد ال تقل عن - ممحاة لون أبيض 

مغلفة بغالف شفاف

6
piece

قطعة
... 2,500

  - 8عدد صفحات ال تقل عن - A5قصة قياس 

ي - رسومات واضحة و  ملونة 
 
- غالف كرتون

القصص باللغة العربية

7
piece

قطعة
... 2,500 براية بالستيك

8
piece

قطعة
... 2,500

مكعبة متعدد  )ألعاب ألغاز بالستيكية تعليمية 

(األلوان 

9
piece

قطعة
... 2,500  مجموعة1- معجون لللعب 

10
piece

قطعة
... 2,500

مزودة بحبال - حقيبة قماشية / أكياس بالستيكية

ألوان مناسبة - للحمل و مطاط لإلغالق مع حبسة  

ة -للجنسي    يفضل ان تكون مزودة برسومات ممت  

.تتسع لكامل مكونات السلة - صديقة للطفل 

Plastic bags to keep the materials

Eraser

Storybook "My hero is - You"

Sharpener

Plastic educational puzzle games

Play Dough - 1 set

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 : 27-Jan-2021

project number

وع رقم المشر

E-mail / يد البر

E-mail :

ي :
ون  يد االلكبر البر

Mobile  / موبايل

Mobile :

موبايل :
Address / العنوان

Address :

: عنوان المزود

Contact Person  

شخص التواصل:

 QUOTIATION IFORMATIONمعلومات العرض   

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

Required Delivery date  : تاري    خ استحقاق المواد Availability date تاري    خ توفر المواد

Delivery address: عنوان االستالم North of syria/ الشمال السوري 

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

Payment Terms: وط الدفع شر Currency Used / عملة التسعبر

ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION 

اسم المواد ووصفها

Coloring Book

Pencils

Box of 12 wax crayons

(إن وجد)حسم عىل السعر 

Subtotal المجموع

Total Price السعر اإلجمالي

Drawing Book

يلغ  عرض السعر الذي اليحمل ختم وتوقيع المورد

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

   /              /              2021 
ي 
المسىم الوظيف 

Job title

Discount (if applicable)
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