Vill du ta del av 20 miljarder kronor?
Anmäl dig till affärsträffen där du får kunskaper i hur du gör!

Kommuner, landsting och andra inom den offentliga sektorn i Dalarna,
upphandlar varje år varor och tjänster för närmare 20 miljarder kronor. Endast ca
15 procent av små och medelstora företag lägger anbud och deltar i dessa
upphandlingar.
Nu bjuder vi in Dalarnas små och medelstora företagare, som har liten eller ingen
erfarenhet av offentlig upphandling till ett seminarium. Ni får lära er mer om
upphandlingsprocessen, hur det går till att lämna anbud och delta i offentliga
upphandlingar. Efter träffen finns möjlighet att få individuellt stöd till subventionerat pris,
350 kr/timme, upptill fem timmar.
Arrangör är Upphandlingsdialog Dalarna i samarbete med länets kommuner.

Ur innehållet:

Lagen om offentlig upphandling.
Hur det går till att lämna anbud. Upphandlingsprocessen, från var man hittar
annonserna till hur man kan överpröva ett beslut.
o Exempel på förfrågningsunderlag. Vad ska man tänka på när man svarar utifrån
ställda ska-krav och hur du som företagare förbereder dig.

o
o

AVGIFT: Seminariet kostar 400 kronor exklusive moms, då ingår en smörgås och
kaffe/te. Rådgivning och individuellt stöd kostar 350 kr exklusive moms i timmen.
Intresseanmälan görs på seminariet som ni närvarar på.
ANMÄLAN: Görs via länk i inbjudan senast två dagar innan aktuellt datum. Anmälan
är bindande men kan överlåtas till annan person. Du kan bara anmäla dig till ett
kurstillfälle. Du väljer den ort och datum som passar dig bäst.
KURSLEDARE: Mikael Prenler och Niklas Tideklev, Double Check
KONTAKT: UDD, Kerstin Angberg-Morgården, 010-22 50 276

Kurstillfällen, ort och anmälan på nästa sida
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OBS: OLIKA KLOCKSLAG PÅ DE OLIKA AFFÄRSTRÄFFARNA
Ort
Avesta
Leksand
Falun
Smedjebacken
Borlänge

Datum
12 mars
13 mars
14 mars
19 mars
20 mars
21 mars

Klockslag
13.00-17.00
08.00-12.00
16.00-20.00
16.00-20.00
08.00-12.00
13.00-17.00

Anmälan senast Plats
10 mars
11 mars
12 mars
17 mars
18 mars
19 mars

ANMÄLAN: via kalendern på vår webb www.upphandlingsdialogdalarna.se

Satsning på småföretagare
Upphandlingsdialog Dalarna ger nu
möjligheten för fler företag att utveckla
sin verksamhet genom att anordna
seminarier och stöd för att kunna göra
affärer med offentlig sektor.
Detta är en unik satsning för länets
småföretag och sker genom ett
samarbete mellan Upphandlingsdialog
Dalarna och Dalarnas kommuner.

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD)
är ett samarbetsprojekt mellan
sammanlagt 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.

Varmt välkomna!
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