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  "استعالم بهاء"  
  
ـ  در نظر داردبیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان  مجتمع  یکـی   اجهت ایجاد نشاط و در راستاي ارتقاي انگیزه کاري کارکنان ب

لـذا  از شرکتهاي ایرانگردي و جهانگردي جهت دریافت خدمات مسافرتی و تورهاي داخلـی و خـارجی قـرارداد منعقـد نمایـد      
اداري روز شنبه مـورخ  تا پایان وقت و قیمت تور مشهد با شرایط پیوست را تعداد اقساط پیشنهادي  , تخفیف میزانمقتضی است 

 واحـد حراسـت   -بلوار قطب راوندي -کاشان آدرس اعالم و در پاکت ممهور به مهر آن شرکت و به صورت در بسته به 5/5/98
حتماً قیـد   "خدمات مسافرتیمربوط به استعالم  "ت عبارت پاکروي . نمائیدبیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان ارسال  مجتمع
   .گردد

  
  :شرایط استعالم

  

تصـویر مـدارك در   .(باشـد عالیت از سازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري    باید داراي ثبت رسمی و مجوز فکننده شرکت  -1
  ).ارائه گردد ضمیمه استعالم

را بـه کارکنـان ایـن    ...) وسـیله نقلیـه و   , شامل اسـکان  (گردشگري  برنده استعالم می بایست بهترین و متنوع ترین خدمات -2
  .مجتمع ارائه دهد

برنده استعالم می بایست در حداقل زمان ممکن شرایط سفر را براي کارکنانی که از طرف بیمارستان معرفی شده انـد فـراهم    -3
  .نماید

  .نده استعالم واریز خواهد شدصورت ماهیانه از حقوق کارمند کسر و به حساب براقساط سفر به  -4
  .در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است این مجتمع -5
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  قیمت فرم پیشنهاد
بـا آگـاهی کامـل و    ................  ..................بـه شـماره ثبـت    ..........................به نمایندگی از شـرکت  ........................................... اینجانب

پیشـنهادي  و تعـداد اقسـاط   تخفیـف  درصد  بدینوسیله خدمات مسافرتی و گردشگرياطالع کافی از شرایط استعالم بها ء 

درضـمن ایـن شـرکت داراي مجـوز فعالیـت بشـماره       .اعالم می دارمجدول ذیل ا براي کارکنان آن مجتمع برابر  مطابق خود ر

آدرس شــــرکت بــــه  بــــوده و............................................................. از.............................................. مــــورخ ............................... ...............

دورنگــــــار ................................................باشــــــماره تلفــــــن ................. ...................................................................................نشــــــانی

  .میباشد..........................................

  مهروامضا مجاز پیشنهاددهنده
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وسیله   نوع سفر

  نقلیه
محل 
  اقامت

هزینه   جزئیات سفر  مدت اقامت
  )ریال(سفر

درصد 
  تخفیف

قیمت پیشنهادي 
با احتساب 

  )ریال(تخفیف

تعداد 
اقساط 

  پیشنهادي

هد
 مش

تور
  

هتل   تخته 6 قطار
  آپارتمان

 سهشب و  2
  روز

          غذا منو انتخابی

هتل   تخته 4قطار 
  آپارتمان

          غذا منو بوفه

هتل سه   تخته 4قطار 
  ستاره

          غذا منو بوفه

هتل   تخته 6 قطار
  آپارتمان

          غذا منو انتخابی  روز 5شب و  4

هتل سه   تخته 4قطار 
  ستاره

          غذا منو بوفه

هتل سه   تخته 4قطار 
  ستاره

          غذا منو بوفه

تور 
  همدان

اتوبوس 
VIP   

هتل سه 
  ستاره

شب و سه 2
  روز

و همراه با گشت 
+  صبحانهوعده  2
 2+ وعده ناهار 3

  وعده شام

        

تور 
  اردیبل

اتوبوس 
VIP   

هتل سه 
  ستاره

شب و سه 2
  روز

و همراه با  گشت
+  صبحانهوعده  2
 2+ وعده ناهار 3

  وعده شام

        

هتل سه   هوایی  تور کیش
  ستاره

+ ناهار+صبحانه  روز 4شب و  3
ترانسفر 

گشت +فرودگاهی
  جزیره

        

 3هتل   هوایی  تور دبی
  ستاره

+ ناهار+صبحانه  روز 4شب و  3
ترانسفر 

  گشت+فرودگاهی

        



                                                                                                                                     
    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                     

                                                                                              مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی         
 

وسیله   نوع سفر
  یهنقل

محل 
  اقامت

هزینه   جزئیات سفر  مدت اقامت
  )ریال(سفر

درصد 
  تخفیف

قیمت پیشنهادي 
با احتساب 

  )ریال(تخفیف

تعداد 
اقساط 

  پیشنهادي

راز
 شی

تور
  

  هوایی  

راغ
هچ

 شا
ک

زدی
ل ن

هت
  

و همراه با  گشت  روز 3شب و  2
+  وعده صبحانه 2
 2+ وعده ناهار 3

ترانسفر +وعده شام
 فرودگاهی

        

          قطار

          اتوبوس

تور کربال 
  و نجف

  هوایی
ل 

هت
3 

اره
ست

  
همراه با وعده   روز 8شب و  7

هاي غذاي 
ترانسفر  -اصلی

بیمه  -فرودگاهی
  مسافرتی

        

  مهروامضا مجاز پیشنهاددهنده
 


