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Tinder Notice: ITB-SRO-AO4-21-007 

Printing SLP Curriculum Materials “Books” for Students for Grades from 1 to 5 
 
An International non-profit organization is soliciting bids from reputable suppliers to print Curriculum Materials 
“Books” sets for five grades students (1st grade up to the 5th grades). 
 
The service will include: 

1- Printing the material sets within the specifications listed in the tender dossier 
2- Grouping the books into sets (each set includes the material for single student for each grade) 
3- Wrap every set properly in a nylon wrap and packing 
4- Delivery to the warehouse in NE Area 

 
Offer Submission Terms: 

1. Request to obtain full “Tender dossier” should be sent to the following email:  
synwtender2018@gmail.com mentioning the following: 
- Reference number “ITB-SRO-AO4-21-007” – in the email subject space. 
- Name of the company and contact information – in the email body space. 

3. Read the tender dossier carefully and complete all the needed information. 
4. Prepare samples / books and send them to the location mentioned in the tender dossier. 
5. For inquires: please reply to the same email address synwtender2018@gmail.com. 
6. Your offer should be strictly sent to the following email address:  SYNWbidsubmission2018@gmail.com  

-  Deadline for requesting Bid Submission is 14 of Novemebr 2021 at 10:00 AM Amman Time. 
-  Requests received after the deadline will not be considered. 
- Offers that are not sent to the dedicated Email account will not be considered. 
- Samples are a crucial part of this tender, and should be sent for inspection and should also be submitted within the 

deadline mentioned above to the dedicated locations. 
The request for the tender dossier is free of charge and the organization will not cover any cost related to the preparation 
on the sample, delivery of the sample and the sample itself. 

  
 ITB-SRO-AO4-21-007 عالن طرح عطاءإ

 األول حتى الخامس"كتب" للطالب للصفوف من  SLPطباعة منهج 
 

الخمسة (الصف  األبتدائية الصفوف عروض من موردين لطباعة مجموعات "كتب" مواد المناهج الدراسية لطالب طلبدولية غير ربحية بتقوم منظمة 
 األول حتى الصف الخامس).

 
 تشمل الخدمة:

 طباعة مجموعات المواد ضمن المواصفات المدرجة في ملف العطاء -1
 د طالب واحد لكل صف)واة تتضمن م(كل مجموع طالبية تجميع الكتب في مجموعات -2
 .بشكل صحيح في غالف نايلونكتب طالبية لف كل مجموعة  -3
 لتسليم إلى المستودع في منطقة شمال شرقالتوصيل و ااكيت بكراتين والتب -4
 

  شروط تقديم العرض:
 
 . يجب إرسال طلب الحصول على "ملف العطاء" الكامل إلى البريد اإللكتروني التالي1

synwtender2018@gmail.com :مع ذكر ما يلي 
 في مساحة موضوع البريد اإللكتروني. -" ITB-SRO-AO4-21-007الرقم المرجعي " -
 الشخص الذي يطلب المستندات في نص البريد اإللكترونيو  و معلومات االتصالاسم الشركة  -

 . اقرأ ملف العطاء بعناية واستكمل جميع المعلومات المطلوبة.3
   . تحضير العينات / الكتب وإرسالها إلى المكان المذكور في ملف العطاء.4
 .synwtender2018@gmail.com. لالستفسارات: يرجى الرد على نفس عنوان البريد اإللكتروني 5
 SYNWbidsubmission2018@gmail.comإلى عنوان البريد اإللكتروني التالي: و فقط بدقة  السعر . يجب إرسال عرض6

 .األردنصباحاً بتوقيت  10:00الساعة  2021تشرين الثاني (نوفمبر)  14آخر موعد لتقديم العطاءات هو  -
 الطلبات الواردة بعد الموعد النهائي لن يتم النظر فيها. -
 .SYNWbidsubmission2018@gmail.com لن يتم النظر في العروض التي لم يتم إرسالها إلى حساب البريد اإللكتروني المخصص -
ويجب إرسالها للفحص ويجب أيًضا  العطاء المذكورة في ملفالعينات هي جزء أساسي من هذا العطاء ، وبالتالي ستكون هناك حاجة لعينة  -

 تقديمها في غضون الموعد النهائي المذكور أعاله إلى المواقع المخصصة.
  وتسليم العينة والعينة نفسها.طلب ملف العطاء مجاني ولن تغطي المنظمة أي تكلفة تتعلق بإعداد العينة 


