Inbjudan till Dalarnas småföretagare.

Vill ni göra affärer med offentlig sektor?
Nu bjuder Upphandlingsdialog Dalarna till ytterligare ett utbildningstillfälle, där ni
får lära er om upphandlingsprocessen och hur det går till att lämna anbud.
Efter seminariet har ni fått grundläggande kunskaper och verktyg så att ni kan lämna anbud
och göra affärer med offentlig sektor. Om ni har behov kan ni få individuell rådgivning till
ett reducerat pris.
Ur innehållet:

• Lagen om offentlig upphandling. Nya LOU, grundprinciper, olika typer av upphandling,
tröskelvärden med mera.
• Hur det går till att lämna anbud. Upphandlingsprocessen, från var man hittar annonserna
till hur man kan överpröva ett beslut. Hur tänker beställaren/inköparen? Vad måste du
som leverantör tänka på? Exempel på upphandlingsdokument. Direktupphandling.
• Vad ska man tänka på när man svarar utifrån deras ställda ska-krav.
Tisdagen den 16 maj klockan 16.00-19.30, Galaxen, Jussi Björlings väg 25, Borlänge

Avgift: Lärseminariet kostar 300 kronor exklusive moms, fika med smörgås ingår. Rådgivning
och individuellt stöd kostar 350 kr/timme exklusive moms.
Anmälan: Görs via denna länk lansstyrelsen.se/dalarna/kalender senast den 9 maj.
Efter detta datum är anmälan bindande men kan överlåtas till annan person.
Kursledare: Björn Brandell; anbudskonsult, strategisk upphandlare, utbildare och rådgivare.
Karin Kaibel; rådgivare och marknadsförare. Båda från EPIS AB.
Kontakt: Upphandlingsdialog Dalarna, Kerstin Angberg-Morgården, 010-22 50 276

Varmt välkommen!

Satsning på småföretagare
Varje år upphandlar kommuner, landsting och andra inom den offentliga sektorn varor och
tjänster för närmare 20 miljarder kronor i Dalarna. Endast 15 procent av små och medelstora
företag lägger anbud och deltar i dessa upphandlingar. Upphandlingsdialog Dalarna ger nu
möjligheten för fler företag att utveckla sin verksamhet för att kunna göra affärer med
offentlig sektor. Detta är en unik satsning för länets småföretag.
Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) är ett samarbetsprojekt mellan nio myndigheter och
organisationer. UDD ska utveckla och utbilda företagare, inköpare och politiker inom
offentlig upphandling. Målet är att fler företag i Dalarna ska delta i offentliga upphandlingar
för att främja regional näringslivsutveckling.
Postadress:
Upphandlingsdialog Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna
791 84 FALUN

Processledare:
Kerstin Angberg Morgården
Kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se
Telefon 010 225 02 76

Webb: upphandlingsdialogdalarna.se, facebook: facebook.com/upphandlingsdialogdalarna

