المؤسسة الطبية الميدانية

FMF

- QR-FM-04-02
REQUEST FOR QUOTATION
From: Field Medical Foundation, Aden-Yemen
Date: 29/07/2020
No. of pages including this page: 2
PR No : FMFADE/200013/2020
مناقصة مزود اخلدمات املالية Subject: Financial Service Provider /
Manner of Submission:
Please submit your Seal bid to FMF Aden Office accordance with the
requirements detailed below.

توفي نقاط رصف الستالم الحواالت النقدية ل  1000مستفيد ف محافظة تعز مديرية ذباب ومحافظة حضموت
ر
جولتي
مديرية بروم ميفع توزع عىل
ر
المحافظة

المديرية

تعز

ذباب

حضموت

بروم
ميفع

منطقة االستهداف

عدد
المستفيدين

المبلغ
لكل ارسة

 500ارسة
مستفيدة

 50دوالر

 500ارسة
مستفيدة

 50دوالر

الكدحة – السويداء –
العمري – السيمال –
المطرح  -الحريقية
السفال – ردفان – ررسج
الفالحي – بدو العباد –
ر
بدو الغيي

سعر
عمولة
التحويل
لالرسة

اجمال سعر
العمولة ومبلغ
التحويل *
 500ارسة

االجمال بالدوالر

االجمال

مالحظة :الحوالة لكل مستفيد ّ
تحول بالريال بما يقابل  50دوالر حسب سعر المصارفة اثناء التحويل
Deadline for submission of quotations is 20/8/2020 promptly. Companies
who do not submit their quotation by this deadline will not be considered.
Requirements:
The office of the Felid Medical Foundation invites your company to make a firm offer for
the following items:
Description: As Mention Above
المواصفات :كما هي مذكوره اعالة Specifications: As Mention Above
Quantity: As Mention Above
الكمية  :كما هي مذكره اعالة
إصدار /تعديل 1 /1 :

تاريخ اإلصدار 2017/ 3 /20 :

تاريخ التعديل --2019/05/12 :

مدة الحفظ  3 :سنـوات

الصفحة  1من 2

المؤسسة الطبية الميدانية

FMF

- QR-FM-04-02

Your quotation should clearly indicate the following:
1 Currency of offer (should be in USD)
) عملة العطاء( جييب ان تكون بالدوالر
2 Confirmed delivery schedule
جلدول الزمين للتوصيل املوكد
3 Validity of the offer
مدة صالحية العرض
4 All the legal documents should be
provided along with the seal bids.
جيب ارفاق االوراق القانوينة للمكتب مع املضرف
املغلق
5 All the experience documents should be
attached.
كل اخلربات السابقة جيب ان ترفق يف العرض

.............................................................
............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

Conditions of quotation:
Payment will be made within 15 days of receipt of goods, by bank transfer/cheque only.
اوشيك فقط/ عن طريق التحويل املصريف، يوما من تاريخ استالم البضاعة15 سوف يتم السداد يف غضون.
FMF is not subject to VAT; therefore, all offers should be exclusive of VAT costs.
 لذا ينبغي أن تكون مجيع العروض خمصومة تكاليف الضرائب.ال ختضع املؤسسة الطبية امليدانية للضرائب.

Supplier Information
Company name ………………………………………… اسم الشركة
Address …………………………………………………………………… العنوان...............
Contact person… ………………………………………………الشخص الذي ميكن االتصال به
Contact Telephone number ……………………………………… رقم تلفون شخص التواصل..
Email/Fax ………………………………………………………………… االمييل \ الفاكس.
Stamp ………………………… اخلتم...

2  من2 الصفحة

 سنـوات3 : مدة الحفظ

--2019/05/12 : تاريخ التعديل

2017/ 3 /20 : تاريخ اإلصدار

1 /1 :  تعديل/إصدار

