
REQUEST FOR QUOTATION
SP Contact Person: Sargon Hanna Date Prepared: 15-Dec-19
SP Contact Phone: 0751 965 8820 RFQ Number:
SP Contact Email: SBenjamin@samaritan.org

If you, the supplier, suspects fraud from an SP employee, are asked to commit fraud, or witness an SP employee act in a decitful way, please 
notify Samaritan's Purse leadership by calling our confidential hotline where Arabic and Kurdish speakers are ready to receive your call. 

Please call: 0750 - 863 - 6742 
 في حالة الشك بعملية احتيال او تزوير من قبل احد موظفي منظمة السامري الصالح, الرجاء القيام بأبالغ ممثلي املنظمة من خالل االتصال على الخط الساخن السري وسوف يقوم موظفي

املنظمة بألرد على اتصالتكم باللغتني العربية والكردية. الرجاء االتصال بالرقم التالي: 6742 - 863 - 0750

Samaritan's Purse Information Area Only Supplier: Please fill out all white boxes

# Description  Qty UOM Per Unit Price Total Price All 
Units Additional Comments

1 2020 Toyota Hilux 4x4 without plate 
number ''0 km'' - 4 cyclinder 1 Vehicle

List vehicle model/specifications -->

Note: the vehicle should be registered in Kurdistan border 
ports. 
 يجب ان تكون السيارة مسجلة من املنافذ الحدودية القليم كردستان العراق
(زماره كاتي)
Note: Provide Caompany registration certificate  
 ارفاق شهادة تسجيل الشركة

Note: provide Tax registration Certificate and Ministry of trade 
certificate. 
 ارفاق شهادة مديرية الضرائب و شهادة غرقة التجارة

Note: Provide company CV.  
ارفاق السيرة الذاتية للشركة

Note: provide References of NGOs with current contacts 
ongoing (non-governmental organizations experience). 
توفير مراجع من املنظمات الغير الحكومية مع االتصاالت الحالية املستمرة؟

Receiver bank account is under the company name? or 
personal account? 
هل حساب البنك  هو تحت اسم الشركة؟او حساب شخصي؟

What warranty will be included with the vehicle purchase? 
ما الضمان الذي سيتم توفيره مع السيارة؟

Receiver bank is able to receive international bank transfers? 
البنك املتلقي قادر على تلقي التحويالت املصرفية الدولية؟ Yes or No

The supplier can conduct all communication with Samaritan's 
Purse in English? 
 يمكن للمورد إجراء جميع االتصاالت مع منظمة السامري الصالح باللغة
اإلنجليزية؟

Yes or No

Date RFQ Completed: 
تاريخ العرض Total Price

*  Please fill out all the information required below  يرجى ملء جميع املعلومات املطلوبة أدناه

Company Name   /    اسم الشركة : Contact Name    /   االسم الثالثي للشخص املعني باألتصال : 

Company Address  /   عنوان الشركة : Contact Phone   /   رقم الهاتف الشخصي :

Contact Email  /  البريد األلكتروني : Contact Signature    /    توقيع الشخص املعني باألتصال :

Warranty Duration:  مدة الضمان Validity of Quote: 
مدة صالحية العرض 

Supplier Stamp ختم املورد

Payment Type:   طريقة الدفع Payment Terms:  
شروط الدفع وتسديد األجور

Provide Delivery YES / NO 
 توفير التوصيل ؟ (نعم او ال)

Delivery Time:  
وقت التوصيل

Last Updated: Sept 2019
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