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دعوةعرض سعر

دعوة لتقديم خدمات تدريب
“التقليل من عدم مساواة النوع االجتماعي في فلسطين”
طاقم شؤون المرأة هو ائتالف نسوي غير ربحي تشكل من أطر ومؤسسات نسوية ،ومجموعة من المهتمات بقضايا
المرأة .يناضل من أجل إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية ،في ظل مجتمع فلسططيني حطر ،يطؤمن ويحمطي حقطوق أفطراه
هون تمييز فطي اللطون ،الجطنو أو الط ين .يسططا الططاقم إلطا تطزيطز الط ور السياسطي وا جتمطاعي للمطرأة الفلسططينية،
به ف تحقيق الط الة ا جتماعية
ضمن مشروع "التقليل منن عندم مسناواة الننوع االجتمناعي فني فلسنطين" والمنفن منن قلنل طناقم شنؤون المنرأة
وبالشراكة مع مؤسسة التحالف من اجل التضنامن االسنلاةية يط عومم ططاقم شطؤون المطرأة ) (WATCالطا تقط يم
خدمات تندريب للرةنامج تمكنين وبنناء قندرات مجموعنة منن الاناملين والاناموت والناشنطين فات فني المؤسسنات
القاعدية الشريكة في المشروع في موقع خاةيوةس  ،وذلك وفقا ً للمواصفات والشروط الموضحة في الططاء.
وعليه ،ي عو طاقم شؤون المرأة ذوي الخبرة وا ختصاص وممن ل يهم خبطرات فطي مجطال التط ري والطمطل علطا
مشاريع النوع ا جتماعي والتمكين وبناء الق رات التق م لتنفيذ الت ريبات في قطاع غزة.
سيتم اإلجابة علا استفسارات المشارمين حول الططاء من خالل ا تصال علا مقر طاقم شؤون المرأة
 مكت طاقم شؤون المرأة –فرع غزة: هاتف  , 082636088 , 082644322 :او جوال منسقة المشروع. 0599748092
مكان وتاريخ تسليم الاطاء:
يتم تسليم الطرض ضمن مغلف مغلق في موع أقصا يوم االثنين الموافق  18ينناير  2021السناعة  2:00ظهنرا
الى مقر طاقم شؤون المرأة  /غزة ،دوار ابو مازن ،شنارع عمنان ،بجنوار عمنارة بينروت عمنارة ابنو طن الطنابق
االرضي.
موحظات:
 رسوم اإلعالن علا موقع جوبو علا من يرسو عليه الططاء يتم خصم  %5من قيمة الطق للضريبة تبطا لسياسة المؤسسة في حال التطاق مع ا فراه.ة ل ة عن طاقم شؤون المرأة:
طاقم شؤون المرأة هو ائتالف نسوي غير ربحي تشكل من أطر ومؤسسات نسوية ،ومجموعة من المهتمات بقضايا
المرأة .يناضل من أجل إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية ،في ظل مجتمع فلسططيني حطر ،يطؤمن ويحمطي حقطوق أفطراه
هون تمييز فطي اللطون ،الجطنو أو الط ين .يسططا الططاقم إلطا تطزيطز الط ور السياسطي وا جتمطاعي للمطرأة الفلسططينية،
به ف تحقيق الط الة ا جتماعية.
ةل ة ع ن المشروع:
ينفذ طاقم شطؤون المطرأة مشطروع " التقليطل مطن عط م مسطاواة النطوع ا جتمطاعي فطي فلسططين" بالشطرامة مطع مؤسسطة
التحالف من أجل التضامن ا سبانية ) ،(APSوالحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المطلومات وا تصا ت )،(PICTI
وجمطية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية ) ،(PFPPAوجمطية الثقافة والفكر الحر ) ،(CFTAوبتمويل من الومالة
اإلسبانية للتطاون اإلنمائي ال ولي (AECID).
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يه ف المشروع الا المساهمة فطي الوصطول إلطا حيطاة خاليطة مطن الطنطف للنسطاء وتطزيطز الوقايطة والحمايطة والتمكطين
للنساء الناجيات أو المطرضات لخططر الطنطف المبنطي علطا النطوع ا جتمطاعي وتمكطين المطرأة الفلسططينية فطي الضطفة
الغربية وقطاع غزة من نيل حقوقها ا قتصاهية.
وفي إطار تنفيذ المشروع ،يطمل طاقم شؤون المرأة علا التحضير لبرنامج يه ف إلا تمكين وبناء ق رات مجموعة
من الطاملين والطامالت والناشطين /ات في المؤسسات القاع ية الشريكة في مناطق تنفيذ المشروع .
حيث سينفذ الت ري لمنطقة خانيونو في قطاع غزة وفقا للوصف اهنا :
ع ه المجموعات
الساعات الت ريبية/مجموعة
الموقع
25

خاةيوةس

1

ولغايات تحقيق اه اف المشروع في المواقع المذمورة أعال  ،يرغ طاقم شؤون المرأة بالتطاق مع مطورهيين لتنفيطذ
المهام الموضحة اهنا :
تدريب ال تمكين وبناء القدرات :
يه ف التط ري الطا تمكطين و بنطاء قط رات مجموعطة مطن الططاملين والططامالت فطي المؤسسطات القاع يطة الشطريكة فطي
منططاطق تنفيططذ المشططروع ،حيططث سططيتم تبطططا لبرنططامج التمكططين وبنططاء القط رات تنفيططذ مبططاهرات مجتمطيططة فططي المجتمطططات
المسته فة من خالل المشروع سيتم استه اف مجموعة ت ريبية واح ة مكونة من  15مشارك /ة وفقا لما يلي:
تدريب التمكين وبناء قدرات المؤسسات القاعدية الشريكة في مواقع تنفيذ المشروع:

حيث سيتم تنفيذ الت ري لمجموعة مطن الططاملين والططامالت والناشططين /ات مطن المؤسسطات القاع يطة الشطريكة
في مواقع تنفيذ المشروع مكونة من  15مشارك /ة  ,بحيث ستتلقا المجموعة  25ساعة ت ريبية فطي مطل موقطع
تنفذ خالل خمسة أيام ،حول المواضيع والمفاهيم التالية:
 .1مهارات القيادة التشاركية
 .2حقوق المرأة ،حقوق االةسان
 .3ادارة المؤسسات
 .4التخطيط واالعداد لحموت الضغط والمناصرة والملادرات المجتماية للحد من الانف الملنني علنى الننوع
االجتماعي ف االقتصادي
 .5تنفي الملادرات في المجتماات المستهدفة.
الموقع

عططططططططططططططططططططططططط ه
المجموعات

خانيونو

1

الساعات الت ريبية
لليوم الت ريبي
الواح

ع ه ا يام
الت ريبية
للموقع

5

5

عه
الساعات
الت ريبية
للمجموعة
25
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وذلك وفقًا للشروط التالية:
الشروط والمهام الرئيسية للمدربفة( :في حال تقدم االفراد للاطاء ) :
 تقط يم عططرض فنططي يتضططمن منهجيططات التقيططيم ومتابطططة التط ري بشططكل فطططال باسططتخ ام تقنيططات مهنيططة هقيقططة
اضافة الي قائمة ا حتياجات الت ريبية باللغة اإلنجليزية.
 تطططوير برنططامج ومصططفوفة الت ط ريبات بواقططع  5سططاعات للمحططاور السططابقة بمط ط ل  5ايططام ت ريبيططة متتاليططة
للمجموعة وعرض البرنامج المقترح علا طاقم شؤون المرأة للموافقة (يسلم مع الطرض).
 إع اه ماهة ت ريبيطة خاصطة بالمحطاور السطابقة باللغطة الطربيطة وملخطا باللغطة ا نجليزيطة وتقط يمها لططاقم
شؤون المرأة ألخذ الموافقة المسبقة.
 تصميم تقييم قبلي وبط ي للت ري مع الفئة المسته فة به ف تقييم أثر الت ري علا أن يتم تحليله وإهراجطه
في التقرير النهائي.
 تق يم التقرير النهطائي بشطكل متكامطل بطاللغتين الطربيطة وا نجليزيطة باإلضطافة إلطا خططة التط ري  ،يتضطمن
التقرير مسار الجلسات بشكل يومي ،األنشطة التي تم استخ امها ،المنهجية التي تم استخ امها ،مجموعطات
الطمل ،نتائج تقرير التقييم القبلي والبط ي للت ري  ،اقتباسات المشارمين/ت وأثر الت ري عليهم ،ال روس
المستفاهة والتوصيات وأية مطلومات أخرى.
 تق يم الماهة الت ريبية المستخ مة وعرض البوربوينت لطاقم شؤون المرأة.
 أهمية ربط جميع المحاور الت ريبية السابقة بقضايا الطنف المبني علا النوع ا جتماعي.
 اعتماه ع ه من ا نشطة الطملية خالل الت ري .
الشر وط والمهارات المطلوبة ( :افراد والشركات) :

المؤهالت المطلوبة لفريق الطمل
 -1خبرة تقل عن ( )5سنوات في الت ري في المجا ت المذمورة.
 -2الق رة علا التطامل مع الفئات الطمرية المختلفة.
 -3الق رة علا تق يم المحتوى الت ريبي عبر الوسائط الرقمية.
 -4فهم واضح لحقوق اإلنسان ،حقوق المرآ  ،مفاهيم النوع ا جتماعي وقضايا النساء والسياق الفلسطيني.
 -5الق رة علا تصميم الخطط الت ريبية وتقييم ا حتياجات وإع اه المواه الت ريبية وتقييم ا حتياجات.
 -6الق رة علا إع اه التقارير وا لتزام بكل ما هو مطلوب في الوثيقة المرجطية.
 -7خبرة في مفاهيم النوع ا جتماعي والمق رة علا الت ري في هذ المواضيع.
 -8شهاهة جامطية في أح المجا ت التالية :النوع ا جتماعي ،الطلوم ا جتماعية او أي مجال ذا عالقة.
 -9ا لتزام التام وتوفر الوقت لتنفيذ الت ري .
 -10الق رة علا إهارة البرنامج الت ريبي.
م هام ومسؤوليات الجهة ا ستشارية ( في حال التطاق مع شرمات ) :
 .1تق يم عرض فني يتضمن منهجيات التقييم ومتابطة الت ري بشكل فطال باستخ ام تقنيات مهنية هقيقة اضافة الي
قائمة ا حتياجات الت ريبية باللغة اإلنجليزية.
 .2تق يم عرض مالي موضح به التكلفة المالية لتنفيذ الخ مات المطلوبة باللغة اإلنجليزية.
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 .3تطوير برنامج ت ريبي ومصفوفة ت ريبية باللغتين الطربية وا نجليزية ل  5ايام ت ريبية للمجموعة الواح ة
بواقع  5ساعات لليوم وعرض البرنامج الت ريبي المقترح علا طاقم شؤون المرأة (يسلم مع الطرض).
 .4إع اه ماهة ت ريبية باللغة الطربية وملخا للماهة باللغة ا نجليزية خاصة بالمحاور الت ريبية المذمورة أعال
لتنفيذ الت ريبات وورش الطمل وتق يمها لطاقم شؤون المرأة ألخذ الموافقة المسبقة قبل التنفيذ.
 .5سيتم الت ري من خالل توفير  3م ربين علا األقل لتنفيذ المهام من خالل الشرمة التي سيتم التطاق مطها في
الت ري من خالل م ربين علا األقل للشرمات التي سيتم التطاق مطها في قطاع غزة ،وعلا الجهة ا ستشارية
تق يم السيرة الذاتية للفريق المقترح مع ضرورة ان يكون ل يهم الخبرة الكافية في الموضوعات الموضحة
ضمن الطرض.
 .6تق يم تقرير فني شامل حول الخ مة المنفذة باللغة اإلنجليزية.
 .7تصميم تقييم قبلي وبط ي للت ريبات به ف تقييم أثر الت ريبات والورش وا نجازات علا أن يتم تحليليه
وإهراجه في التقرير النهائي.
 .8تق يم التقرير النهائي بشكل متكامل ومميز بالغتين الطربية وا نجليزية باإلضافة إلا خطة الت ري  ،يتضمن
التقرير مسار الت ري بشكل يومي ،األنشطة التي تم استخ امها ،المنهجية التي تم استخ امها مجموعات
الطمل ،نتائج تقرير التقييم القبلي والبط ي للت ري  ،اقتباسات المشارمات وأثر الت ري والجلسات عليهم،
ال روس المستفاهة والتوصيات وأية مطلومات أخرى .باللغتين اإلةجليزية والطربية
 .9تق يم الماهة الت ريبية المستخ مة لطاقم شؤون المرأة.
 .10اهمية ربط جميع المحاور الت ريبية السابقة بموضوع الطنف المبني علا النوع ا جتماعي.
شروط عامة ( :في حال التق م للططاء من قبل الشرمات)
 .1هذا الطرض للشرمات ا ستشارية المختصة .
 .2يج التوقيع والختم علا مافة أوراق عرض السطر.
 .3يق م السطر فقط علا هذا النموذج الخاص با ست راج و يجوز استخ ام الفامو أو التصوير.
 .4يطتبر عرض السطر غي في حال الشط أو القشط أو استخ ام المزيل أو قلم الرصاص.
 .5األسطار يج أن تكون باليورو والمؤسسة غير مسؤولة عن تقل أسطار الطمالت خالل فترة تنفيذ الخ مة.
 .6تلتزم الشرمة المنفذة بتق يم فاتورة ضريبية مع شهاهة خصم المص ر/المنبع بط انتهاء تنفيذ الخ مة.
 .7علا المتق مين تق يم سيرة ذاتية خاصة بالشرمة ،والسجل التجاري.
 .8يج تق يم عرض فني تم تطوير لصالح طاقم شؤون المرأة لتنفيذ الخ مة المطلوبة بشكل خاص.
 .9األسطار تشمل مافة البنوه المطلوبة في هذا الطل .
 .10المؤسسة غير ملزمة بقبول أقل األسطار.
 .11للمؤسسة الحق في إلغاء جميع الطروض المق مة وإعاهة طرح عرض السطر مرة أخرى هون إب اء األسباب
وب ون أن يكون لمق م عرض األسطار الحق في المطالبة بأي تطويض.
 .12يط عرض السطر ساري المفطول حتا 60يوما ً من التاريخ المح وه لفتح عرض السطر.
 .13ستتم الترسية علا الطرض األمثر استجابة للمطايير المطلوبة من حيث الق رات الفنية والمالية للتنفيذ.
 .14سيتم تقييم الطرض الفني بنسبة  %70والطرض المالي بنسبة  %30حس مطاير التق يم الموضحة بالوثيقة
 .15تكاليف إعالن الطرض علا من يرسو عليه الططاء.
 .16يُوضع الطرض الفني والمالي وأي مرفقات أخرى في ملف ُمحكم اإلغالق وتكون جميع األوراق ب اخله
وموقطة حس األصول ويتم تسليمه في ظرف مغلق الي مكت طاقم شؤون المرأة في غزة.
 .17علا المتق م للططاء تطبئة خانة األسطار في الج ول الم رج باألرقام والكلمات بخط واضح.
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 .18علا المتق م للططاء عن تسطير بنوه هذا الطرض أن يأخذ با عتبار مافة التطليمات والمتطلبات المنصوص
عليها في الشروط والمواصفات المطلوبة بحيث يتأم من أن أسطار تشمل مافة التكاليف الالزمة إلنجاز
المطلوب.
 .19يشمل عرض األسطار المق م جميع ا لتزامات الخاصة بالطق ومافة الت ابير الالزمة لتنفيذ ا عمال علا أممل
وجه.
ماايير التقييم
سيتم تقييم الطروض المق مة بنسبة  % 70للطرض الفني والطرض المالي بنسبة  %30حس مطاير التقييم التالية:
#
1
2
3
م ة

المطيار
وضوح الطرض الفني وفطالية المنهجية
الخبرات السابقة للمتق م في المجال
الطرض المالي ومالءمة التكلفة
اجمالي ال رجات
سريان الطرض:

ال رجة
50
20
30
100

 .1ا سطار الوارهة في الطرض سارية المفططول مط ة  60يطوم تبط أ مطن تطاريخ تسطليم الطططاء ،وللمؤسسطة الحطق فطي
زياهة ع ه ا يام المطلوب تنفيذها والموضحة بالطق الموقع خالل شهرين من توقيع الطق هون ان يكطون هنطاك
أي تغيير علا السطر المق م وب ون ان يكطون هنطاك أي اعتطراض مطن مقط م الطططاء الفطائز فطي حطال طلط منطه
ذلك.
آلية ال فع
سيقوم طاقم شؤون المرأة ب فع المبلغ المتفق عليطه علطا هفططة واحط ة بطط انتهطاء تقط يم الخ مطة وتقط يم مافطة المهمطات
والتقرير النهائي و مافة الوثائق المالية وا هارية المطلوبة وذلك عبر حوالطة بنكيطة او شطيك صطاهر لحسطاب الشطرمة
المتطاق مطها .
م ة تنفيذ الخ مة:
سيتم تنفيذ الت ري خالل النصف الثاني من شهر يناير  ،2021للمجموعة الت ريبية.
مالحظه :الم ة الزمنية قابلة للتم ي وفقا للتطورات المتطلقة باألوضاع الصحية والقرارات المتطلقة بإجراءات
جائحة مورونا في قطاع غزة .
آلية التق يم
يرجا من الشرمات المطنية بالتق م للططاء ارسال عرض مالي وفني منفصلين في ظروف مغلقة مع
ضرورة التأم من ارفاق الوثائق التالية:
 شهاه التسجيل شهاهة خصم المص ر خبرات الشرمة السيرة الذاتية للم ربين شهاه تسجيل الغرفة التجارية ان وج تاملكتب الرئيسي :شارع األرسال ،عمارة عواد ،الطابق الثاين ،ص.ب ، 2197رام هللا ،هاتف
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-

شهاهة رخصة المهن ان وج ت
علا المشارمين تق يم مفالة او شيك بنكي بقيمة  %5من قيمة الططاء
يتم وضع عنوان ورقم الططاء بشكل واضح (التقليل من عدم مساواة النوع االجتماعي في فلسطين،
تقديم خدمات تدريب) ()2021,CONV,001

يطططتم تسطططليم الططططرض ضطططمن مغلطططف مغلطططق فطططي موعططط أقصطططا السننناعة ( )2:00ظهنننرا ينننوم ( االثننننين ) الموافنننق
18ف1ف 2021الا:
-

مقر طاقم شؤون المرأة – فرع غزة ،دوار ابو مازن ،شارع عمان ،بجوار عمارة بيروت عمارة ابو ط
الطابق االرضي هاتف رقمف , 2644322رقم جوال منسقة المشروع .0599748092

مالحظات :

 ..1الطرض قابل للتجزئة وفقا لما ترا المؤسسة مناسبا
.2سيتم إعطاء أولوية للشرمات التي تق م أمثر من م رب
.3يتم الب ء بتنفيذ الت ري خالل شهر يناير .2021
.4يرجا ختم وتوقيع جميع الصفحات
جدول والعرض المالي
الجط ول التططالي يوضططح عط ه السططاعات المطلوبططة ،نأمطل وضططع السطططر بحيطث يكططون شططامل لضطريبة القيمططة المضططافة،
بالمكان المح ه ،والطملة المح هة.
تطبئة ا سطار في المربطات الفارغة فقط في الج ول التالي ،وإرفاق الطرض الفني .مع الطرض المالي
الرقم

وصف اللند

الوحدة

تنفيططططذ تطططط ري لمطططط ة  5ايططططام ساعة
.1
ت ريبيططططة بمططططط ل  5سططططاعات
يوميا
المجموع الكلي باليورو شامل ه.ج .م

عدد الساعات سننننننننار السنننننننناعة السار اإلجمالي
باليورو
التدريلننننننننننننننة باليورو
المطلوبننننننننننننة
للموقع
25

المجموع الكلي بالكلمات:
موع تق يم الخ مة:
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معلومـــات مقدم العطاء
الرجاء تعبئة المعلومات التالية عن الشركة- :

مطلومـــات عن مق م الططاء
اسم الشركة\

اسننم مقننندم الانننر
الشركة)

جهنننة االتصنننال فننني

(الشننخ

رقم المشتغل المرخ
عنوان الشركة
رقم تلفون والفاكس
رقم الجوال
مالومننات اللنننك :اسننم اللنننك ،اسننم الحسنناب ،رقننم
الحساب
بريد الكتروةي -ايميل (إذا وجد)
أةا الموقع أدةاه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
أتطه أن أقوم بتق يم الخ مات المذمورة وفقا ً للشروط والمططيات واألسطار المذمورة أعال  .مما أقر باطالعي
وموافقتي علا الشروط والبنوه السابقة.
توقيع وختم المتقدم:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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