Gratis kurs för småföretagare:

Vill ni göra affärer med offentlig sektor?
Kommuner och landsting planerar nu sina upphandlingar för 2018 års verksamhet,
inom livsmedel, tvätteri, trycksaker, hotell och konferens, snöröjning, mark- och
anläggningsarbeten, skyltar och underhåll, transporttjänster, reklambyråtjänster
och många fler områden.
Här finns det möjligheter att göra goda affärer och ni erbjuds nu en kurs i hur det går till
att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar.
Erbjudandet gäller alla små företag i Dalarna. Den 4 december riktar sig arrangemanget
speciellt till arbetsintegrerande företag. Arrangör är Upphandlingsdialog Dalarna i
samarbete med länets kommuner. Du väljer själv vilken dag och plats som passar dig bäst.
Ort

Datum och tid

Hedemora
Falun/Borlänge
Gagnef
*Leksand

Tisdag 28 november kl. 16.00-19.30
Onsdag 29 november kl. 16.00-19.30
Torsdag 30 november kl. 16.00-19.30
Måndag 4 december kl. 16.00-19.30

*Leksand, gäller speciellt arbetsintegrerande företag.

Plats
St. Paulusgården, Kyrkogatan 20
Engnellska huset, Myntgatan 45, Falun
Lokal Adelborg, Lindberghallen Djurås
Västanviks folkhögskola,
Winterommesväg 3, Leksand.

ANMÄLAN: via denna länk www.upphandlingsdialogdalarna.se
Sista anmälningsdag är torsdagen den 23 november 2017.
KOSTNAD: Deltagandet är gratis. Upphandlingsdialog Dalarna bjuder även på smörgås
och dryck
UR INNEHÅLLET: Hur det går till att lämna anbud. Hela upphandlingsprocessen,
från var man hittar annonserna till hur man kan överpröva ett beslut. Hur
beställaren/inköparen tänker. Vad måste du som leverantör tänka på? Direktupphandling.
Lagen om offentlig upphandling. Nya LOU, grundprinciper, olika typer av upphandling,
tröskelvärden med mera.
KURSLEDARE: Björn Brandell; anbudskonsult, strategisk upphandlare, utbildare och

rådgivare. Karin Kaibel; rådgivare och marknadsförare, EPIS AB.

KONTAKT: Upphandlingsdialog Dalarna, Kerstin Angberg-Morgården, 010-22 50 276

Varmt välkomna!
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.
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

