
  
 

 

 
 
 
INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD 
 
Välkommen att lämna anbud gällande grafisk produktion och expo/inredningslösningar för projektet 
ASSAR Industrial Innovation Arena. 
 
Dokumentet innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.  

 
 
Kontaktperson:  Elin Overgaard 
   Upphandlingskoordinator 
   Telefon: 0500-50 25 05 
 
Sista svarsdag:  Snarast möjligen, dock senast 15 augusti 2018. 
 
Avtalsperiod: September 2018 – December 2020 

 
    
 
 
Vi ser fram mot ert anbud! 
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
 
Elin Overgaard 
Upphandlingskoordinator 
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1. Om ASSAR Industrial Innovation Arena 
 

Projektet ASSAR är en samverkansplattform initierad av IDC West Sweden AB, Högskolan i 
Skövde, Gothia Innovation AB, Volvokoncernen och Volvo Car Corporation. Finansiärer är 
Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. 
 
ASSAR har som mål att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell 
utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Initiativet ska leda 
till att antalet etableringar av företag med spetskompetens inom området Virtual Engineering 
ökar i regionen och att tillflödet av ingenjörer till teknikföretag och tillverkande industri tilltar. 
 
ASSARs syfte är att vara en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya 
lösningar för industrin. Som mötesplats är målet att stärka konkurrenskraften och lönsamheten 
för Skaraborgs tillverkande industriföretag med fokus på små och medelstora bolag. 
 
Vision 
Vi skapar världsledande industri. 
 
Mission 
Innovationer och tillgång till kompetens är en förutsättning för en hållbar industri. 
I mötet skapar näringsliv och akademi ny kunskap och industrinytta genom forskning, 
utbildning och samverkan. Vi erbjuder en öppen arena där idéer och människor möts och 
utvecklas. Vi kännetecknas av mångfald och jämställdhet när vi tillsammans skapar 
världsledande industri. 
 
Målgrupp 
Den primära målgruppen för ASSAR är personer som arbetar i den tillverkande industrin i 
Skaraborg. De sekundära målgrupperna är bland annat studenter, forskare, alumner, 
forskningsfinansiärer och omgivande näringsliv. 
 

 

2. Uppdrag och syfte 

Vi söker nu samarbetspartners som kan stötta ASSAR när det gäller grafisk produktion och 
framtagning av expo- och inredningslösningar. Syftet är att ingå ramavtal med en eller flera 
leverantörer. Avrop kommer att baseras på beställarens behov av tjänst. 
 
Det rör sig om: 

• Framtagning av digitala inbjudningar, program. 

• Framtagning av trycksaker. 

• Framtagning av inrednings- och expomaterial, roll-ups, monterlösningar och skyltar. 

• Framtagning av profilprodukter. 

• Framtagning av digitala sidor till presentationer (PowerPoint) och support vid 
bildhantering. 

 

Det är ett krav från vår sida att våra samarbetspartners: 

• Kan leverera produkter som är bra ur miljöperspektiv 

• Har ett medvetet genus- och mångfaldsperspektiv 
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3.  Anbud 

• Ange timpriser på grafisk produktion och framtagning av expomaterial enligt ovan, 

priser anges exkl. moms. 

• Specificera i anbudet er policy när det gäller leveranstider. 

• Anbudet ska ha inkommit till IDC snarast möjligen, dock senast 180815. 

 

4. Utvärderingskriterier 

• Tillgänglighet 

• Helhetslösning för produktionen 

• Kostnad 

5. Fakturering 

 
Fakturering ska skickas till:  
 
IDC West Sweden AB, Org.nr: 556720-5132 
Box 133 
541 23 Skövde 
 
Märkning: ASSAR Industrial Innovation Arena  
 
Ersättning för fakturerings- eller expeditionsavgifter utgår ej. Inga övriga kostnader än de som 
angetts i anbudet får tillkomma vid fakturering. 
Betalning sker per 30 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

 

6.  Kontaktuppgifter 

 
IDC West Sweden AB 
Box 133 
541 23 Skövde 
 
Elin Overgaard 
Tfn: 0500-50 25 05 
E-post: elin.overgaard@idcab.se 
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