Lövsta den 14 augusti 2019

Anbudsanmodan
•
•
•

Avtalstyp: Direktupphandling av tjänster
Typ av efterfrågad tjänst: Projektutvärdering
Projekt: Hållbara företagare = hållbara företag (jnr 2018–4373)

Leader Gute önskar få in anbud för utvärdering av alla delar av projektet ”Hållbara företagare
= hållbara företag”.
Projektet ”Hållbara företagare = hållbara företag” i korthet
Projektet syftar till att öka kompetensen hos företagare på Gotland så att de får så goda
förutsättningar som möjligt att bli hållbara utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv så att
de kan bli konkurrenskraftiga och därigenom få en ökad växtkraft.
Projektet tar sin ursprungspunkt i en undersökning som organisationen Företagarna har gjort
som visar att oro över att omedvetet bryta mot någon regel samt oro över att ekonomin inte
räcker för att försörja anställda och sig själv är något som tär stort på företagaren. När
företagaren mår bra, mår företaget bra. (Företagarna 2018, Jobbskaparna del 1 – Stolthet och
svordom) Det är oerhört betydelsefullt för företagarens möjlighet till framgång att kunna
hantera både formella regelverk och sina inre processer. Coaching och samtalsstöd kring
individens farhågor och rädslor ger företagare nycklar till hur denne ska bli en hållbar
företagare och därmed ha ett hållbart företag.
För att undersöka hur rapporten från Företagarna kan omsättas i praktiskt stöd genomförs nu
projektet Hållbara företagare = hållbara företag. Det görs genom en jämförelse mellan en
grupp företagare som ges kommunikationsutbildning och en grupp företagare som ges samma
utbildning samt att de även ges individuell coaching. Sen gör vi intervjuer med samtliga
deltagare för att se på vilket sätt det kompletterande stödet genom coaching kan ha haft en
inverkan på deltagarnas företagande.
Uppdraget
Utvärderingen ska ge oss värdefull input hur projektets insatser har inverkat på deltagarnas
företagande. Utvärderingen ska presenteras i rapportform som beskriver insatsen och effekten
hos deltagarna. Som appendix till rapporten ska det bifogas en utvärdering av projektets
organisation, mobilisering och genomförande samt dess måluppfyllelse och dolda effekter av
projektet.
Resultatet av utvärderingen vill vi kunna använda för att anpassa stödstrukturer,
arbetsprocesser och satsningar som görs för projektets målgrupp.
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Vår idé är att utvärderingen består av intervjuer med samtliga deltagande företagare, totalt 25
personer, och de två konsulter som levererat delaktiviteter samt projektkoordinatorn och
representanter från projektets samverkanspartner.
Uppdragets omfattar:
•
•
•
•

Inläsning av nödvändig information och formering av uppdraget tillsammans med
projektägaren.
Intervjuer med deltagande företagare, leverantörer samt projektorganisationen och dess
samverkanspartners.
Sammanställning, analys och rapportskrivning.
Presentation av rapporten för projektägaren.

Preliminär tidsplan för uppdraget:
•
•
•
•
•

15 september – sista dag att lämna anbud på uppdraget.
16-30 september – leverantör väljs samt detaljerad uppdragsformulering.
Oktober-November – datainsamling, sammanställning, analys och rapportskrivning.
December – presentation av första utkastet av rapport.
Januari – överlämnande av slutgiltig rapport.

Krav på leverantör
Vi har förväntningar på att utföraren av uppdraget:
1. Är väl insatt i villkoren för företagare på Gotland, projekt som arbetsform samt
leadermetoden.
2. Har minst två tidigare erfarenheter av och referenser från liknande utvärderingsuppdrag.
3. Är väl bevandrad inom och kan tillämpa erkänd vetenskaplig utvärderingsmetodik för
trovärdigt resultat.

För att säkerställa att leverantören har tillräcklig kapacitet och resurser att utföra uppdraget
kan leverantören hänvisa till ett annat företags kapacitet. Då måste det dock finnas bevis på att
leverantören förfogar över de angivna resurserna när avtalet ska fullgöras, exempelvis genom
ett avtal men en underleverantör.
Kommersiella villkor
I anbudet ska det framgå:
•
•
•
•
•

Vilket företag som lämnar anbudet inklusive organisationsnummer och kontaktuppgifter.
Namnet på den/de som ska utföra uppdraget och hur utföraren uppfyller våra förväntningar
(punkt 1-3 ovan).
Kort beskrivning av hur anbudslämnaren skulle vilja genomföa uppdraget.
Uppskattat antal arbetstimmar med pris per timme samt övriga omkostnader. Ange
dessutom ett takpris för uppdragets totala kostnad. Ange priserna inklusive moms.
Bifoga kontaktuppgifter till två referenser för liknande uppdrag.

Uppdragets genomförande planeras av leverantören tillsammans med projektledningen och
påbörjas/avslutas enligt överenskommelse.
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Kriterier för utvärdering av inkomna anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, det
vill säga bästa förhållande mellan pris och kvalitet samt leverantörens grad av flexibilitet i
förhållande till projektledningen samt projektdeltagarna.
Anbudet bör ha en giltighetstid som sträcker sig som kortast till och med den 30 november
2019.
Fakturering kan ske månadsvis alternativt efter avslutat uppdrag. Betalningsvillkor ska vara
som kortast 20 dagar.
Anbud ska ha inkommit skriftligen via e-post till john.gambe@leadergute.se senast den 15
september 2019.
Kontaktperson för upphandlingar
John Gambe, verksamhetsledare
Telefon 0498-501 80, e-post john.gambe@leadergute.se

Tilldelningsbeslut görs av en kommitté bestående av personal och förtroendevalda inom
Leader Gute. Tilldelningsbeslutet meddelas skriftligen via e-post så snart beslutet är taget.
Sekretess/offentlighetsprincip
Leader Gute lyder under svensk offentlighetsprincip. Om ni som anbudsgivare vill hävda att
vissa uppgifter ska vara belagda med sekretess ska ni noga specificera vilka uppgifter i
anbudet som ni önskar sekretessbelägga samt på vilka grunder som detta bör gälla. Vi kan inte
garantera att uppgifterna hålls hemliga, utan får vid varje begäran om utlämnande av handling
göra en sekretessbedömning.

Med vänlig hälsning, dag som ovan,

John Gambe
Verksamhetsledare Leader Gute

Leader är en förkortning av franska Liaison Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale som betyder Samordnade aktiviteter för
ekonomisk utveckling på landsbygden. Leader Gute är en ideell förening vars ändamål är att med den lokala utvecklingsstrategin utveckla
Gotland genom samverkan mellan lokala organisationer, näringsliv och offentlig verksamhet. Detta sker genom stöd till samverkansprojekt
som bidrar till att utveckla Gotland. Föreningen arbetar med stöd från EU:s fyra struktur- och investeringsfonder: jordbruksfonden för
landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden samt regionala utvecklingsfonden. Föreningen har kansli på Gotland Grönt
Centrum, Lövsta. Verksamhetsledare för kansliet är John Gambe.
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