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Request for Offer to Construct an Office Building 
 
Dear Sirs, 
 
Kindly note that we are the main EPC contractor for Saline Water 
Conversion Corporation (SWCC) for the construction of a 
desalination plant. We finished the soil investigation work, and 
the detail engineering works. Also, ready mix concreate is 
available from multiple suppliers at site. We attach the structural 
drawings, and the structural bill of quantity. 
 
We wish to appoint a subcontractor as follows: 
Location: Shuaiba, south of Jeddah  
Project: office building that consists of 3,211 m2 of built-up area 
(Ground Floor is 1,414 m2, First Floor is 1,414 m2, and the Roof is 
383 m2) 
Works: 

a. Structural & insulation works (shell and core) 
b. Block, electromechanical, and finishing works 
c. Both A & B 

Contract Type: Either by unit price and BOQ, re-measurable; or 
lump sum per m2. Offers are welcome for Works (a), (b), or (c).  
Offer Acceptance Date: 7/7/2022 
Handover Date (all): 7/6/2023 
Design: will be provided to winning bidder. 
 
for the same (shell and core only) using unit rates as per attached 
BOQ and re-measurable method. 
 
We kindly ask you to submit your offer. Please attach a brief of 
your site team and workforce. Also, disclose if you intend to use 
subcontractors. You may attach other documents (profile, etc). If 
you have any questions we hope you do not hesitate to contact 
me. A site visit may be arranged. 
 
Note that there are three other structures in the same site that 
will also be executed by a subcontractor and will be offered to 
the market soon. The subcontractor of this building will have 
advantage. 
 
Yours sincerely, 

 طلب عرض سعر إل�شاء مبىض مكاتب
 
 م ��� ال خأل ا
 

وع  لالمقاول الرئ��ي  نا أن و�ش�ي ا� نحي�كم أط�ب تح�ة،  م�ش
�شاء محطة لتحل�ة م�اە البحر لصالح المؤسسة العامة  إل صنا�ي  

�ة وأعمال    هينا وقد انت، لتحل�ة الم�اە المالحة من أعمال فحص ال�ت
  ، ي والهند�ي للمبئض

كما يتوفر بالموقع عدة موردين  التصم�م اإل�شائئ
ي  التصم�مرسومات ونرفق ط�ه ، للخرسانة الجاهزة

جدول  و  االنتشائئ
 . اإل�شائ�ة ال�م�ات

 
ي تكل�ف مقاول من الباطن

:   ونرغب �ض  كما ��ي
   الشعيبة جنوب جدة : الموقع

وع (الدور   مساحة بناء ٢م٣٢١١يتكون من  مكاتب مبئض  : الم�ش
ي 

 )٢م  ٣٨٣  السطح،  ٢م ١٤١٤، الدور األول  ٢م  ١٤١٤األر�ض
 :  األعمال

 ظم)ع (  )العزلو  الخرسانةو تمه�د (ال ئ�ة إل�شاا األعمال -أ
 سبا�ة والتشط�ب ال و  �ه��اءالبلوك وال عمال أ -ب
 ب) +   (أ   األعمالكافة  -ج

سعر الوحدة حسب جدول ال�م�ات المرفق  �  إما : �ع العقدن
بالم�ت الم��ــع لمساحة البناء،  شامل   �سعر أو ، ع� الطب�عة والق�اس

 (أ أو ب أو ج)  أعالەاألعمال العرض ألي من �مكن و 
 ٢٠٢٢/ ٧/ ٧: العرض  قبولتار�ــــخ  

 ٢٠٢٣/ ٦/ ٧:  موعد التسل�م
 التصم�م  رسوماتب : سيتم تزو�د المقاول التصم�م

 
عمل  ال ف��ق نأمل إرفاق نبذة عن كم، كما عرضتقد�م منكم نأمل 

ي ، و�فادتنا بالموقعوالعمالة 
ض   إذا كان لد�كم الن�ة �ض استخدام مقاولني

ي  ( و�رفاق أي مستندات أخرى ، من الباطن 
إذا  و   الخ)،ملف تع���ض

ي 
دد �ض ي  كانت لد�كم أي أسئلة فنأمل عدم ال�ت ، كما �مكن  االتصال ئب

 ل�م. ترت�ب ز�ارة م�دان�ة 
 

ي نفس الموقع سيتم التعاقد  علما بان 
ي أخرى �ض

هناك ثالثة مبائض
مبئض من الباطن، وس�كون للمقاول المنفذ  هذا العليها تباعا بعد 

ي ذلك. هذا الل
 مبئض األفضل�ة �ض

 
 ول�م تح�اتنا 

 
 

 
Procurement Department 

lulwalb@rawafid.sa 
rparvez@rawafid.sa 
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