Dear Sir/Madam,
You have been invited to participate in the price request number RFQLBY-BEN-2021-0009, to make a proposal regarding a contract with the
Danish Refugee Council / Danish Demine Group, to supply Office
equipment.

, السيدة/ السيد
تم دعوتكم للمشاركة يف طلب االسعار رقم
 لتقديم عرض بخصوص التعاقد مع المجلس, RFQ-LBY-BEN-2021-0009
. لتوريد معدات مكتب,المجموعة الدنماركية لنع األلغام/ الدنمارك لالجئي
ي

This service will be a framework agreement with DRC as a Goods supply
contract upon request.
Location is Benghazi – DRC/DDG Offices.

المجموعة/ الدنمارك لالجئي
ستكون هذه الخدمة بمثابة اتفاقية مع المجلس
ي
.الدنماركية لنع األلغام كعقد توريد بضاعة عند الطلب
.ج بنغازي
 دي دي ي/ س
– مكتب دي ار ي: موقع العمل

All the attached annexes, should be filled, stamp and sign then returned
by email only to:
rfq.lby.ben@drc.ngo
(no other persons should be in copy on the email).

يتم ملئه ر، كل الملحقات الخاصة بالمجلس الدنمارك ف هذا النيد
بالشوط المذكورة
وتوقيعها وختمها و اعادة ارسالها بالنيد ي ي ر
: ون عىل العنوان
االلكن
ي
rfq.lby.ben@drc.ngo
. () بدون اضافة اي مستلم اخر

The closing date and time :26/05/2021 – 17:00 PM Libya time
In case of any questions, please email:
Rabie.elmajri@drc.ngo and Ehab.abdullah@drc.ngo
Offers are excluded in the following cases:
1. The offers do not conform to the technical specifications in the
Annex B.
2. Not to send all attachments with the supplier's stamp and
signature.
3. Receive offers after closing date.
4. If offer was sent to other emails, not the one that mentioned
above.
With thanks

 مساء بتوقيت ليبيا17:00  الساعة2021/05/26 لنهان لإلغالق
الموعد ا ي
الي استفسار الرجاء االتصال عىل االيميل
Ehab.abdullah@drc.ngo  وRabie.elmajri@drc.ngo
: يتم استبعاد العروض يف الحاالت التالية
. عدم مطابقة العروض للمواصفات الفنية يف المحق ب.1
. عدم ارسال جميع الملحقات بختم وتوقيع المورد.2
. استالم العروض بعد تاري خ االغالق.3
. ارسال العروض اليميل اخر غن الموضح أعاله.4
وشكرا

