
 
Request for Quotation

طلب عرض أسعار

RFQ #:

Date Prepared: 

أسم المزود/الشركة:

العنوان:

الشخص المعني باألتصال:

رقم الهاتف:

البريد اإللكتروني:

Unit of 
measure

QTY Unit Price (IQD) Total Price (IQD)

الوحدة العدد سعر الواحد المجموع

1 Piece 240

2 Piece 192

3 Piece 48

Name : :األسم

Date: :التاريخ

To be completed by Vendor

Disclaimer Clause: I, the vendor, declare that the informations provided by my company are correct.
بند إخالء المسؤولية: أنا، المزود، أقر بأن المعلومات المقدمة من شركتي صحيحة.

 Vendor Sign and Stamp توقيع المزود وختمه

Payment will be after delivery, within 30 days of receiving the correct & detailed invoice, via bank 
check or bank transfer. 

سيتم الدفع بعد التسليم ، في غضون 30 يوًما من استالم الفاتورة الصحيحة والمفصلة، عن طريق شيك مصرفي أو تحويل مصرفي.

Acceptance of Payment Terms: Yes/No

الموافقة على شروط الدفع: نعم / ال

Delivery Location
مكان تسليم المواد

Iraq – Kurdistan Region – Erbil – Ankawa – Yezdandokht St. behind Mar Qardagh School.

Warranty Duration:

Provide Delivery: Yes/No
توفير التوصيل: نعم / ال

شروط الدفع

مدة الضمانفترة صالحية هذا العرض الوقت المطلوب لتسليم المواد

Payment terms:

 Validity period of the Quotation:Delivery Time:

Price Details

Additional Comments

مالحظات إضافية

Subtotal

KOREK Phone Credits Scratch card (Category of 
5,000IQD)
Scratch Cards Only

Contact Person:

To be competed by Vendor

Items name, Description and Specifications

KOREK Phone Credits Scratch card (Category of 
10,000IQD)
Scratch Cards Only

Fastlink Internet Scratch card (Category of 15,000IQD)
Scratch Cards Only

Contact Number:

Email Address:

#

معلومات و تفاصيل المادة المطلوبة

To be completed by AHC

Address:

AHC Contact Number:

Vendor/Company Name:

AHC Contact Email:

AHC Contact Person:

To be completed by AHC

To be completed by Vendor

Reben Shangula

751 840 3209

REBEN.SHANGULA@ankawahc.org

10/10/2022

22_101EBL

Discount (-)

Grand Total (IQD)

Trasportation Cost

   Doc Ref: F/10 AHC EBL 0.4
      Dated:    October 25, 2021 



 
 RFQ#: 22_101EBL 
 

 
 
 

Delivery Instructions:  
 
 Bids must be received before the stated 

deadline. 
Sunday, 16 – October – 2022 at 12:30 pm. 

 
 Complete, signed, and stamped proposal 

submitted through email:  

bids@ankawahc.org    as a PDF file.  
Email must indicate the number of the 
tender, which is (22_101EBL). 

 التسليم: عليمات ت
  
  .يجب استالم العطاءات قبل الموعد النهائي المحدد 

 مساًء. 3012:الساعة  2022 -أكتوبر  - 16األحد ، 

 

   من خالل البريد الكامل والمختوم و الموقع  تقديم العطاء
العطاءات:   الستالم  المخصص   اإللكتروني 

 bids@ankawahc.org   بصيغةPDF. 
البريد االلكتروني المرسل على رقم  في   يجب ان يذكر   

 . (101EBL_22)العطاء وهو 

 

Requested Information 
The submission must include: 
 Full legal address and contact details of 

the company or company profile. 
 Name of company's official owner and 

copy of their Passport/ID. 
 Copy of company registration certificate. 
 Copy of Tax Clearance Certificate (most 

recent) 
 Bank account information. 

 

 يجب تقديم ما يلي:      

  يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :                   

 الكامل الصحيح وعنوان االتصال للشركة  العنوان 

   جواز السفر/ مع  نسخة من    الرسميصاحب الشركة  اسم

 بطاقة االحوال المدنية  

 شركة صورة عن شهادة تسجيل ال  

  الضريبية (األحدث) براءة الذمةنسخة من شهادة . 

  تفاصيل معلومات الحساب المصرفي 

 

  


