Direktupphandling 1

OFFERTFÖRFRÅGAN

Datum: [190402]

[TI 2019-0094] [Utvecklingsprogram för små och medelstora livsmedelsföretag –
marknadsföring och varumärke]
1. Bakgrund och omfattning
Bakgrund
Södertälje kommun har beviljats ett drygt 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 för genomförande av ett utvecklingsprogram kring
marknadsföring och varumärkesarbete för små och medelstora företag inom
livsmedelssektorn. Under hösten/vintern 2018-19 genomfördes ett pilotprogram inom detta
område. De erfarenheter som gjordes i det pilotprogrammet ligger till grund för det
utvecklingsprogram som nu ska genomföras.
MatLust kan också – utöver ovan nämnda utvecklingsprogram – komma att anlita vald
leverantör för kortare uppdrag, exempelvis i form av rådgivning till MatLusts målgrupp
(små och medelstora livsmedelsföretag).
Omfattning
Utifrån vald leverantörs samlade kompetens, erfarenhet och kostnadsbild kommer MatLust
tillsammans med den valda leverantören att detaljutforma programmet. Programmet ska
genomföras en gång under våren 2019 och en gång under hösten 2019 med möjlighet till
förlängning och genomförande efter 2019, under förutsättning att projektmedel beviljas.
Vid varje programgång kommer 4-6 företag ur MatLusts målgrupp att delta. Programmet
kommer bestå av tre gemensamma träffar samt eget arbete däremellan för
deltagarföretagen. De gemensamma träffarna äger rum hos MatLust i Södertälje.
Vad gäller ytterligare uppdrag än ovan nämnda utvecklingsprogram utlovas inga volymer.
Avtalstid:
2019-04-15 – 2020-04-15 med möjlighet till förlängning i ett (1) + ett (1) + ett (1) år.
Förlängning av avtal sker på initiativ av Beställaren, där prisförhandling får ske. En
leverantör kommer att antas.
Villkor:
Leverantören måste vara godkänd för F-skatt och ska ange detta i anbudet/offerten.
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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
Kontaktperson i verksamheten
E-post:
Namn: Daniel Dworetsky
daniel.dworetsky@sodertalje.se
Certifierad beställare
E-post:
Namn: Angelica Koponen
angelica.koponen@sodertalje.se

Tfn:
08-523 048 05
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.

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.

2/3

8. Sista dag att lämna offert
Datum

190416

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 Fskatt 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

angelica.koponen@sodertalje.se &
daniel.dworetsky@sodertalje.se
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