
نموذج طلب عرض اسعار لطلب الشراء رقم(
السادة:-

)فـاكس: (

 -  عمان - االردن13046 - صندوق برید : 5300786)  - فاكس : 5353666 (6-962تلفون: 
Tel : 5353666 -Fax : 5300786 - P.O.Box : 13046- Amman - Jordan

 دائرة العطاءات والتزوید
Tenders and Supply Department

JORDAN UNIVERSITY HOSPITAL
 مستشفى الجامعة االردنية

الرقم :
التاریخ :

219000882(

) على صفحاتكم االلكترونیة والدخول على الموقعwww.ju.edu.joالرجاء اضافة رابط موقع الجامعة االردنیة االلكتروني (
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الكمیة
Hp laser jet pro M252nحبر طابعة 

HP LASER JET PRO M 252nحبر طابعة 
HP LASER JET PRO M252nحبر طابعة 
HP LASER JET PRO  M 252nحبر طابعة 
Epson Ink Cartridge xxl Blackحبر طابعة 
Epson Ink Cartridge xxlحبر طابعة 
Epson InkCartridge Cyanحبر طابعة 

Epson Ink jet Cartridge xxl Ywllowحبر 
Epson Ink Cartridge XXLMagentaحبر 

أسم المــــــــــــــــــادة
االحبار اصلية 

CF400A BLACK
CF 401 BLUE

CF 402 YELLOW
CF 402 RED

C13T974100 XXL
C13T973100 BLACK

C13T974200 XXL
C13T974400
C13T974300

الوصف

تحیة طیبة وبعد ،،،
:ً یرجي التكرم بتقدیم عرض اسعار للمواد المبینة مواصفاتھا تالیا

- یقدم عرض االسعار بمغلف مختوم ومغلق .1

  االربعاء  

- تحدید مدة التسلیم وبلد المنشأ.2
- تقدیم عینات وكتالوجات .3

- یستبعد كل عرض معدل یدویا.2- یستبعد كل عرض یرد بالفاكس .         1- شروط إضافیة: 6
-ترسل العروض على دائرة العطاءات والتزوید (شعبة المشتریات)8-یستبعد كل عرض غیر مستوفي للشروط أعاله7

- صالحیة العرض ال تقل عن شھرین .4

 على المتقدم االلتزام بالشروط التالیة:- 

ً.- اخر موعد لتقدیم العروض یوم5 28/08/2019 الساعةالثانیة عشرة ظھرا  االموافق

5300786)- في حال عدم توفر المواد لدیكم یرجى إرسال كتاب اعتذار عن عدم توفره على الفاكس ( 9
-سیاسة الدفع لمشتریات المستشفى كاآلتي:10
 یوم45  دینار     خالل 1000-1999 یوم              - من 30         دینار    خالل 1-999- من 
 یوم90  دینار      خالل 5000-6999 یوم             - من 60   دینار    خالل 2000-4999- من 

 یوم120 دینار   خالل 7000-10000- من 

الصیدالنیة لبنى عبد الخرابشة

مدیر دائرة العطاءات والتزوید

 لالطالع على مشتریات المستشفى المحلیة والعطاءات الفرعیة یرجى زیارة الموقع االلكتروني
www.Hospital.Ju.edu.jo


