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Box 633, 151 27 Fax 08-550 220 05 Säte i Södertälje 
 
Besöksadress www.telge.se 
Storgatan 42, 
Södertälje 

OFFERTFÖRFRÅGAN  Datum:  2018-10-09 

2018-0270 Pilotprogram Varumärkes- och marknadskommunikation för livsmedelsföretag 
 

1. Bakgrund och omfattning 
Södertälje kommun har beviljats ett 5-årigt EU-projekt av Tillväxtverket, projekt MatLust. 
Projektets startades den 1 sept. 2015. Projektets syfte är att utveckla en Hållbar 
Livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa, genom att stödja regionens befintliga 
små och medelstora företag (SME) inom livsmedelsbranschen, främst inom förädling, 
handel och måltidsverksamhet. Projekt MatLusts arbetsområde med SME är Stockholms 
län, med fokus på de södra delarna, men upp till 10 % av deltagarna kan också komma 
från angränsande län, främst Sörmland. 
 
Nu söker projekt MatLust expertstöd kring varumärkes- och marknadskommunikation för 
företag inom livsmedelssektorn i det pilotprogram som ska genomföras under hösten och 
vintern 2018/2019.  
 
Avtalstid:  
2018-11-01–2019-03-15. Ingen volym garanteras och en leverantör kommer att antas. 
 
Villkor: 
Leverantören måste vara godkänd för F-skatt och ska ange detta i anbudet/offerten. 

 

2. Krav på vara/tjänst 
Den leverantör som antas ska ha dokumenterad kompetens och minst 5 års 
arbetslivserfarenhet enligt följande: 

 God kännedom om, och erfarenhet av arbete med, hållbarhet i livsmedelsbranschen. 

 Erfarenhet av dagligvaruhandel och food service. 

 Erfarenhet och nätverk kring varumärkesutveckling i livsmedelsbranschen.  

 Erfarenhet av designutveckling i livsmedelsbranschen. 

 Erfarenhet av produktlansering i livsmedelsbranschen. 

 Erfarenhet av förpackningsdesign i livsmedelsbranschen.  

 Erfarenhet av att arbeta med förhållandet och möjligheterna kring såväl stora som små 
företag. 

 Kan kommunicera verbalt och i skrift på ett begripligt sätt, på svenska och engelska. 
 
Tjänster som leverantören ska kunna tillhandahålla: 

 Ge specialistråd kring varumärkes- och marknadskommunikationsfrågor för 
livsmedelsföretag 

 Ge specialistråd avseende designutveckling för livsmedelsföretag. 

 Ge specialistråd avseende produktlansering för livsmedelsföretag. 

 Ge specialistråd avseende förpackningsdesign för livsmedelsföretag. 
 
Leverantören ska:  

 Lämna CV på den eller de konsulter som kan bli aktuella för uppdraget. 

 Beskriva vilken typ av rådgivning som kan tillhandahållas och vilka relevanta nätverk 
leverantören har tillgång till. 

 Lämna minst 2 referenser på relevanta insatser max 5 år bakåt i tiden. 
 
Ett konsultbolag som åtar sig uppdraget kan inte byta ut en namngiven konsult utan 
beställarens medgivande. 

 
3. Kontaktpersoner 
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Kontaktperson i verksamheten  

Namn: Eva Helén 
E-post:  
eva.helen@sodertalje.se 
daniel.dworetsky@sodertalje.se 

Tfn:  
08-523 037 57 
08-523 048 05 

 
Certifierad beställare  

Namn: Angelica Koponen 
E-post: 
angelica.koponen@sodertalje.se  

Tfn: 
08-523 04220 

 

4. Priser 
Anbudsgivare ska i offerten ange timpriser för de olika typer av konsulttjänster som 
erbjuds. Priser ska anges i kronor (SEK) exklusive moms. Samtliga kostnader ska ingå i 
offererat pris, så som resor, restid, traktamenten och uppehälle. 

 
5. Leveransvillkor 

För varor: DDP. 
För tjänster: Tjänsteresor inom uppdraget utgår traktamentsersättning enligt för var tid 
gällande villkor fastställda av Södertälje kommun och Telgekoncernen och ska vara i 
förväg godkända av beställaren. 

 
6. Betalningsvillkor 

Fakturering sker i efterskott med 30 dagars betalningsvillkor. Dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. 

 
7. Leverantörsuppgifter 

Ange organisationsnummer samt bankgiro/plusgironummer i offerten. 

 
 
8. Sista dag att lämna offert 

Datum 2018-10-23 

 
9. Samarbete med Skatteverket 

Inför eventuell kontraktering skall Telge Inköp AB, via Skatteverket, kontrollera om leverantören/-
er och underleverantören/-er som inkommit med offert är registrerade för moms, godkänd för F-
skatt och om det finns skatteskulder hos skatteverket eller/och kronofogdemyndigheten.   
 

10. Personuppgifter 
Genom att lämna anbud i denna upphandling godkänner anbudsgivaren att personuppgifter 
lagras i enlighet med personuppgiftslagen (GDPR) och vid var tid gällande lagstiftning samt att 
personuppgifter vid ett eventuellt avtal publiceras. 
 
 
 
 

11. Sänd offertsvaret till 

E-postadress 
eva.helen@sodertalje.se  
daniel.dworetsky@sodertalje.se 
angelica.koponen@sodertalje.se 
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