
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 שלום רב,
 

 ז''תשע -ו''תשע לשנת מחיר הצעותהנדון: 
 

          ו"אשדוד חבל יבנה, לשנת הלימודים תשע-מתוכנית העבודה של איגוד ערים לאיכות סביבה כחלק
,  יתוקצבו מוסדות חינוך וגופים שונים שבשטחו הגאוגרפי של האיגוד. מוסדות אלו יוכלו לבחור זתשע"-ו

 פעילויות שונות במסגרת תקציב זה ומתוך רשימה שתפורסם על ידי האיגוד.
מעוניינ/ת בשיתוף הפעולה עמנו, ומעונינ/ת להגיש מועמדות ולהכלל ברשימה זו, נודה לך באם באם הנך 

 תמלא/י את הטופס המצורף.
*** מציעים שהציעו הצעות בשנים קודמות ורוצים רק לעדכן פרטים בהצעות קיימות צריכים למלא 

 :בטופס רק את 
 שם המציע 

 -דחוברת של ההצעה לשנת תשע"מספר העמוד מתוך הלציין את יש  -היבט תוכןאור הפעילות בית
 )יש למלא שורה נפרדת לגבי כל הצעה(.ואת העדכון  תשע"ה

 **** תאריך, חתימה וחותמת -כמו כן יש למלא את השורה האחרונה בטופס
 

 ברצוננו להדגיש: יחד עם זאת,
 בנפרד. במידה והנך מעוניין להציע יותר מפעילות אחת, יש לתאר ולתמחר כל פעילות 

  .לא ניתן להציע יותר מחמישה סוגים של פעילויות 
  על המחיר המוצע להיות אחיד לכל מוסדות החינוך והגופים השונים שבשטח האיגוד ולכלול

בתוכו כל הוצאה לרבות נסיעה וביטול זמן. כמו כן, על המציע לכלול בהצעתו ולהביא עימו את כל 
 ציוד העזר והחומרים הדרושים לפעילות.

 ים שבשטח האיגוד. יהרשימה, שתפורסם, תופץ בין כל מוסדות החינוך הרלוונט 
  ההזמנה תבוצע על ידי מוסד החינוך/הגוף ותשולם ע"י האיגוד, בהתאם לחשבונית שתוגש לאיגוד

 .30ותאושר על ידי המוסד המזמין, בתנאי תשלום של שוטף + 

  מאותו גורם, תינתן לאיגוד הזכות לפעילות פעילויות שיזמינו מוסדות בתחום האיגוד,  10בגין כל
אחת נוספת, ללא תשלום. פעילות זו תתבצע בשטח האיגוד, במוסד ע"פ החלטת האיגוד ותתואם 

 מראש. 
  האיגוד שומר לעצמו את הזכות, מטעמים מקצועיים ותקציביים,  לעדכן, להוסיף ולמחוק

ד.  העדכונים לרשימה יופיעו מרשימת ההפצה בכל עת בהתאם לשיקול דעת הבלעדי של האיגו
 מעת לעת באתר של האיגוד.

  יש למלא את הטופס המצורף ולשלוח אותו לאיגוד, בצרוף מכתבי המלצה )רצוי לפחות המלצה
 .5/2016/20 -אחת ממוסד חינוכי( עד לתאריך ה

 .לאיגוד זכות לנהל משא ומתן עם המציעים וכן לקבל כל מידע נוסף שיידרש לקבלת החלטתו 
  צירוף לרשימת ההפצה אינו מבטיח הכנסה כל שהיא אך מחייב את המציע לעמוד בתנאי הצעתו

 .זתשע" -ו ולשנת תשע"
  אין האיגוד חייב לכלול את ההצעות שיתקבלו או כל חלק מהן. מובהר בזאת כי האיגוד מעוניין

 רשימה. ברשימה מצומצמת לכל סוג של פעילות. האיגוד ימסור למציעים הודעה אם נכללו ב
 

 .08-8519502לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני עם מרב במספר טלפון 

 ט"ו אייר תשע"ה 
 2015מאי  04 
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 הצעה לפעילות בנושא איכות הסביבה במסגרת איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה
 

               :שם המציע
העתק  על חברה/עמותה/שותפות רשומה להמציא -פרטי יישות משפטית )חברה/שותפות/גורם פרטי(

 למסמכי היסוד של התאגיד.
 

 פרטי התקשרות: 
 

            כתובת: 
 

     איש קשר:      פקס:      טל: 
 

     מורשה חתימה:               מייל/אתר: 
  

 
אם המציע חברה/עמותה/שותפות, יש לצרף אישור על מורשה החתימה עם דוגמת חתימה מאומת ע"י 

 עו"ד.
 
          אור הפעילות בהיבט תוכן: ית

             
             
             

           הגיל המתאים לפעילות: 
 

          משך זמן מומלץ לפעילות: 
 

          מספר מקסימלי של משתתפים: 
 

         פרטים על מבצעי הפעילות מטעם המציע: 
 

 צוע הפעילות של המציע ובייחוד של מבצע הפעילות מטעם המציעיש לצרף פרטים על ניסיון/כישורים בבי
 

         ממליצים )מכתבי המלצה מצורף(: 
 

         לפעילות בשלמותה:  עלות כולל מע"מ
 

  6/2017ההצעה הנ"ל תקפה לכל המוסדות שבתחום האיגוד עד תום . 

  והציוד הנלווה.המחיר כולל הוצאות נסיעה, ביטול זמן וכן את כל אמצעי העזר 
  פעילויות שיזמינו מוסדות האיגוד, מאותו גורם, תינתן לאיגוד הזכות לפעילות אחת  10בגין כל

. פעילות זו תתבצע בשטח האיגוד , במוסד ע"פ החלטת   2017נוספת, ללא תשלום עד סוף דצמבר 
 האיגוד ותתואם מראש  

 
 

       חתימה וחותמת:               תאריך: 
 
 
  

 

 
 


