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بلد المنشا  الماركة السعر االجمالي السعر االفرادي الوحدة الكمية المواصفات الرقم
والشركة 
 الصانعة

 مالحظات مدة التسليم

 دينار فلس دينار فلس

القياس  زجاج ظرفتينخزانة مكتب  1
 سم  101*01*41

زجاج  رف من  ينرفين من االعلى مع درف
 زرفيلمع  خشبي يناالسفل مع درف

 
ملبس  التيةخشب نوع الخشب مصنوع من 

مقشط لون )ذهبي( ملم  44سماكة  فورمايكا

من جميع ملم 5نخب اول سماكة   من الزان

وكافة الجوانب مدهونة بمادتي ،  الجهات
 السلر واللكر

         خزانة 01

سم  07*01*141قياس  مكتب موظفطاولة  4

لون )ذهبي(   الوجه مصنوع من خسب التية 
ملم مقشط بخشب من الزان نخب  44سماكة 

مع وحدة ادراج ملم فورمايكا 5سماكة اول 

 مع زرفيلسم  71*51*41ثالثية ثابتة قياس 

         طاولة 5

كرسي مدير ظهر عالي االكسسوارات : جلد  0
p.u leather   االيدي بالستك منجدة جلد

p.u   القاعدة كروم خمسة عجالت + غطاء

 قاعدة فضي بالستك
العامود كروم نوعية ممتازة العجالت بالستك 

 والصحن هزاز حركتين 
واالسفنج ضغط عالي ولظهر الكرسي ضغط 

 وسط

         كرسي 14
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بلد المنشا  الماركة السعر االجمالي السعر االفرادي الوحدة الكمية المواصفات الرقم
والشركة 
 الصانعة

 مالحظات مدة التسليم

 دينار فلس دينار فلس

4 

 

 سم 45*45*41قياس طربيزة ضيافة     

فورمايكا لون ملبس  مصنوعة من خشب التية
ملم مقشط الزان من جميع  44سماكة  ) ذهبي(

وكافة الجوانب مدهونة بمادتي السلر  ، الجهات
 واللكر  

         طربيزة 15

التنجنيد بالجلد من  (A4)كرسي انتظار ثابت  5

اجود االصناف مطرز بشكل جيد ، كامل 
اسفنج الكرسي من االسفنج المحقون )القوم( 
 والذي ياخذ الوضع الصحي للظهر والمقعد

 
ملم وسمك حوالي  45القاعدة من مواسير قطر 

ملم ومدهون دهان حراري او من الكروم  1.0

،للكرسي اربعة قطع كاوتشوك اسفل الكرسي 
 لرفع المواسير عن االرضدائرية 

( سم اربعة 51*51قياس المقعد ال يقل عن )

 ارجل المقعد والظهر منجدين

         كرسي 01

سم مع  71*51*41ياس قوحدة ادراج ثالثية  7

، الخشب  مصنوعة من خشب التية زرفيل
ملم  44ملبس فورمايكا لون  ) ذهبي( سماكة 

مقشط الزان من جميع الجهات وكافة الجوانب 
 مدهونة بمادتي السلر واللكر  

 وحدة 11
 ادراج
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 ارشادات وشروط:

 ال يستعمل حبر طامس . -1

 . تعتمد االسعار في هذا النموذج بالدينار االردني شاملة كافة الرسوم والشرائب العامة على المبيعات واجرة النقل والتركيب -4

 يعزز اي تصويب بتوقيع المناقص . -0

 

 الخاتم الرسمي والتوقيع                                  اسم المناقص                                                                                               

 

بلد المنشا  الماركة السعر االجمالي السعر االفرادي الوحدة الكمية المواصفات الرقم
والشركة 
 الصانعة

 مالحظات التسليممدة 

 دينار فلس دينار فلس

طاولة كمبيوتر جانبية خشب التية  0
ملم ملبس فورمايكا لون         44سماكة 

) ذهبي( تقشيط زان ،الزان مدهون 
سلر ولكر جرار كيبورد على سكة ، 

 رف من االسفل لجهاز الكمبيوتر

         طاولة 0

مصنوع    (A6)كرسي انتظار ثالثي  0

الواح ستانلس ستيل يتحمل 
 االستخدام العام

         كرسي 50

 
 قيمة العرض االجمالي )رقما وكتابة(

 
 

 


