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Request for Proposal
Rehabilitation, Education and Community Health (REACH) is a non-governmental, non-profit,
impartial, neutral and independent Iraqi organization, which was founded in 1995. REACH provides
humanitarian aid to IDPs, refugees, returnees and vulnerable host communities by assisting and supporting their
efforts to make a difference in their lives and developing their capacity to respond to emergencies with the
support of partner agencies.
Therefore, to achieve its goals our organization invites suppliers and companies to participate in the tender
reference number (REACH-SUP-ITB-2021-028) for (Supply and Delivery of Wheat Seeds and Fertilizers in
Duhok and Nineveh Governorate) and according to the conditions and specifications mentioned in the tender
documents, which can be obtained from online:
Suppliers and companies can submit their bid online and send sealed documents to below email
Email: supply@reach-iraq.org
Or submit their bid documents in sealed enclosed envelope to our office address:
Duhok: Zrka, Arabi Shamo Street 15
Phone number: 0750 341 7801
Sulaymaniyah phone number: 0770 681 5831
Deadline for submitting bid documents is on Tuesday (26/10/2021).
Note: Please write tender reference number: (REACH-SUP-ITB-2021-028) in the subject email.

