
SAVE THE CHILDREN REQUEST FOR QUOTATION
Version No. 2.0 / 1st Nov 2017

Date RFQ sent out:

Date Quotation due back:

SUPPLIER NAME: RETURN QUOTATION TO:   SAVE THE CHILDREN 

Contact

name

Contact

name 

E-mail E-mail

Phone Phone

Fax Fax

Mobile Mobile

Address

Website/URL

Line item no. 
Product 

code
Description of Goods / Services
(add attachment for technical specification if very detailed)

Unit / Form
Quantity 

required 
Currency Unit Price Total Price

Availability 

date 

Source of 

Origin

1

 LEGO suit for 5 years old

  قطعة على االقل، قطع كبيرة ومتوسطة ملونة غير قابلة للكسر120 (ليغو )مكعبات البناء 

او البلع

ذات زوايا غير حادة  موضوعة في صندوق سهل الفتح واالغالق، متين بعجالت ويمكن   

.جره

Set 10 IQD

2

Farm animals

دجاج، حمار، حصان، خروف، ديك )مجموعة من مجسمات حيوانات المزرعة المحلية  ، 

،بقرة

على االقل ثمانية قطع، مناسبة في الحجم لعمر اطفال الخمس (كلب، ماعز، جمل، بطة   

سنوات

Set 20 IQD

3

Jungle animal

أسد، نمر، قرد، حمار الوحش، فيل )مجموعة من مجسمات حيوانات المزرعة المحلية  ، 

على االقل ثمانية قطع، مناسبة في الحجم لعمر اطفال (دب، غزاال، زرافة، كنغر، ضبع  

الخمس سنوات غير قابلة للكسر، زوايا غير حادة، يمكن ايقافها اثناء اللعب .

Set 20 IQD

4

Kitchen tools kit

مناسبة لعمر الخمس سنوات، ملونة، غير قابلة للكسر، ذات زوايا غير حادة، تحتوي على  

 االقل

ابريق شاي، صحون عدد اربعة، فناجين عدد اربعة، طنجرة، مالعق عدد اربعة )  ، 

شوكة عدد اربعة، سكينة عدد اربعة، مقالة، ملعقة كبيرة للسكب  )

Set 10 IQD

5

Puppets

طباخ، طبيب)دمة مصنوعة من القماش السميك غير القابل للتمزيق، شخصيات مهن  ، 

ضفدع،أرنب، ثعلب، بقرة، بطة)، و حيوانات (مزارع، مكانيكي )، 

القطع فيها مثل العيون جيدة االلتصاق بحيث ال يمكن خلعا وابتالعها

PC 50 IQD

6

Fabric soft doll

كال الجنسين، ومختلف األعراق مع رضاعة، وسرير بالستك مقوى هزاز، وكرسي، وعدة  

الرأس بالستيك ، والجسم قماش. مالبس

محشوة بوليستر 

PC 25 IQD

7

Small kitchen

غاز)حجم مناسب، ملون، خشب متين، بالستيك قوي، يحتوي على كافة أجزاء المطبخ   

، ومن بيئة الطفل إن أمكن(طبخ، فرن، مغسلة، ثالجة، حامل لأل .

Set 15 IQD

8

Food set

حليب، علبة لبن، برغر، لحمة)بالستيكية أو فلين غير قابل للتمزيق وغير قابلة للبلع  ، 

(بيضة مقلية، مكعبات جبنة

Set 10 IQD

9

Fruits group

بالستيك قوي، أو فلين غير قابل للتمزيق بسهولة، ملونة، أحجام وألوان وأشكال متنوعة  

تفاح، موز، برتقال)ومناسبة، مناسبة لعمر الطفل، ومن بيئته إن أمكن، فواكه مقترحة  ، 

.(وغيرها

Set 20 IQD

10

Vegetables group

بالستيك قوي، أو فلين غير قابل للتمزيق بسهولة، ملونة، أحجام وألوان وأشكال متنوعة   

خيار، بطاطا، باذنجان)ومناسبة، مناسبة لعمر الطفل، ومن بيئته إن أمكن، خضار مقترحة  ، 

.(وغيرها

Set 20 IQD

11
Body parts and sences- Puzzle

مجسم أو صورة لألنسان وأعضاؤه والحواس الخمسة
Set 20 IQD

12

Fruits and vegtables Puzzle

كرتون مقوى غير قابل للتمزيق بسهولة، أوخشب، ملونة، تحتوي على أشكال ورسومات  

خضار وفواكه

PC 20 IQD

13

Collection of tools different vocation

،مصنوعة من البالستيك، ملونة غير قابلة للكسر، ذات زوايا غير حادة

عدة الطبيب، االسعافات األولية، عدة النجار، عدة الميكانيكي، عدة المزارع ، عدة عامل)  

(النظافة

Set 30 IQD

14

Wooden Puzzle

أعضاء جسم االنسان)خشبية ملونة، أحجام وألوان وأشكال متنوعة ومناسبة، تحتوي على   

كاملة، مختلفة الجنس،مالمح الوجه، ألعاب مطابقة الصور بالشكل، ألعاب مطابقة األحجام ، 

ألعاب مطابقة االشكال الهندسة، ألعاب مطابقة االطوال، ألعاب مطابقة الظل مع الصورة ، 

العالقات، ألعاب ايجاد المتضادات، تشكيل صورة كاملة مقطعة من اربعة الى/ ألعاب المطابقة  

.ست قطع

PC 15 IQD

15 Hola hop الطفال حلقات دائرية من البالستيك الملون pc 20 IQD

16 Plastic Box big size  50 litter pc 20 IQD

Add more lines to the RFQ if required Subtotal

Sales tax (if applicable)

Note: The above items must be not Iranian made Delivery charge (if applicable)

Other charges (if applicable)

Essential information required from supplier: TOTAL

[1] Quote validity period

[2] Key staff ID Cards provided

[3] Valid Registration Certificate

Supplier confirmation of offer Supplier stamp, if available (otherwise only signatures)

Name

Title

Date

[4]  Delivery time to provide the product 

Delivery method/Incoterms (if applicable):

e.g. (Price /Quality/Lead time) :Factors to be considered for evaluation :

For any concerns or complaints, you can reach out to SCI Iraq compliance department through the following email and hotline number provided below

يرجى االبالغ عنها عن طريق االرقام او االيميالت المذكوره في االسفل, أذا كانت لديكم اي شكوى

Hotline Number: +964 751 124 0197  open from 8:30 AM to 4:30 PM Sunday-Thursday

Payment terms:

  Email Address: SCIFraud@savethechildren.org

Nechirvan Burhan 

PR-DHK-2021-0029

Address Duhok Mazi Complex A4 

Delivery address:

Save the Children is an international Non-Governmental Organisation working to create lasting and positive change in the lives of children in need. We kindly request your best quotation for the below items. THIS IS NOT A PURCHASE 

ORDER. should a Purchase Order be placed subsequent to this quotation, the terms and conditions of purchase on the back of this document will apply. Save the Children may, unless the supplier expressly stipulates to the contrary, 

accept whatever part of the offer that we so wish.

For supplier to fill in:

Yes/No

Yes/No

23-2-2021

28-2-2021PR

 no(s): Procurement person 

responsible:

Nechirvan Burhan 

Nechirvan.borhan@savethechildren.org
0751 124 0189

Date items required by:

Request for Quotation SC-PR-10
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