
 

 

 

Inbjudan till offertgivning 
Region Skåne driver projektet Co-skill syftande till att stärka ställningen på arbetsmarknaden för 
individer som är permitterade, varslade eller anställda i ekonomiskt utsatta branscher med anledning 
av Covid-19-krisen. Industriellt Utvecklings Centrum Syd är en av samarbetsparterna i projekt, vilket 
finansieras av Europeiska Socialfonden. 
För projektets räkning inbjuder vi nu till anbuds-/offertgivning för genomförande av Utbildning i 
Robotprogrammering LBL E-Turn.   

Efterfrågad tjänst   
Vårt behov 
Vi söker en utbildare med erfarenhet och kompetens inom robotprogrammering av operatörer i en 
bockmaskin BLM E-Turn för 6 personer i ett företag i Skåne.    

Deras behov kan kort beskrivas enl nedan 
- Grundutbildning i programmering inkl justering av program för en bockningsmaskin som 

är placerad i en cell med robot BLM E-Turn. 

Tid som utbildningen får ta i anspråk är beräknat till fyra (4) dagar fördelat på två tillfällen med 2 
dagar vardera med 2-3 veckors mellanrum. Start november 2021.   
Kursdokumentation, med exempel/övningar e.dyl, vilket kan vara till nytta för deltagarna efter 
utbildningens slut skall ingå. Kursintyg önskas efter genomgången utbildning. 
Genomförandet skall ske som en företagsförlagd/-anpassad utbildning på plats i Skåne. Företaget 
tillhandahåller lokal.    
Utbildaren skall före utbildningsstart ha en direktkontakt med det aktuella företagen för att 
fastställa/säkerställa rätt utbildningsnivå. 
Krav på utbildare 

Vi tillämpar lagen om offentlig upphandling, LoU, i vår upphandling, vilket innebär en del formkrav, 
men genom att använda ”Anbudsformulär Utbildning i Robot BLM E-Turn” (Excelfil) samt ”Bilaga 
Offererad tjänst Robot BLM E-Turn” (WORD-fil) så underlättas anbudsgivningen för er. Dessa 
formulär finner ni i bilagor till detta mail, och kan också nås via hemsidan www.coskill.se och 
www.iucsyd.se , flik ”Upphandling”.  

Vidare kräver projektfinansiären att utbildare vidimerar deltagares närvaro vid utbildningarna genom 
en digital signering via länk som översändes efter genomförd utbildning. Uppdragstagare godkänner 
genom underskrift av anbudet att sådan vidimering accepteras, samt att formulär för detta signeras. 

Utvärdering av offerter 
Vid utvärdering av anbud/offerter tillämpar vi nedanstående bedömningsgrunder. 

1. Genomförandeplan, utbildarens erfarenhet/kompetens samt referenser viktas med 70 %. Vi 
graderar efter en skala 1-5 där 5 är Utmärkt/Excellent och 1 Lägsta godtagbara. 

2. Pris – Viktas med 30 % där lägsta pris erhåller 5 poäng och övriga 4 poäng.  

IUC Syd AB kommer att anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt för projektet. Efter 
tilldelningsbeslut tecknas avtal med leverantör. Spärrtid enl LoU tillämpas. 
Välkomna med er offert senast den 18 september 2021 till IUC Syd AB, mail: claes.nilsson@iucsyd.se. 
Märk mailet Anbud Utbildning i Robot BLM E-Turn. 
 
Hälsningar 
Claes Nilsson  
Upphandling 

___________________________ 
IUC SYD AB 
0707661791 
claes.nilsson@iucsyd.se     
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