Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte
Offertförfrågan
Torsta AB, org.nr:556892-2420 bjuder in till en direktupphandling av kartläggning av
reseliv- och turistföretag i Jämtland/Härjedalen.
Vid lämnad offert godkänner leverantören att företaget har en stabil och god ekonomi,
att samtliga relevanta lagar (t.ex. registreringsskyldigheter, betalning av skatter och
avgifter) uppfylls av leverantören samt att leverantören, eller dess företrädare, inte är
dömd för något brott som kan komma att äventyra ett framtida avtal och utförande av
uppdraget. Torsta AB kan komma att kontrollera att detta uppfylls.

Omfattning/krav
Uppdraget innebär att leverantören ska utföra och leverera en kartläggning av
existerande turistföretag/reseföretag inom Jämtland/Härjedalen utefter följande
parametrar:
●
●
●
●

Vilken målgrupp har företagen
Vilka strategier gällande matturism arbetar dom med
Vilka befintliga samarbeten finns mellan turistföretagen och lokala mat och dryck
leverantörer.
Viljan att utvecklas och växa

Målgruppsanalys hos turistföretag inom mat och dryck, Jämtland/Härjedalen.
●

Vilken typ av turist kommer hit idag t.ex. friluftsliv, foodies, åldrar, nationalitet.

Parametrar som leverantören ska uppfylla:
● Leverantören ska ha tidigare erfarenhet av arbete med turistföretag.
● Leverantören ska ha tidigare erfarenhet av kartläggning.
● Leverantören ska ha god lokalkännedom och företagsnätverk inom området.
Ett ska-krav är det krav som måste uppfyllas för att gå vidare i bedömningsprocessen.
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Kontroll av leverantör och lämnad offert
Torsta AB kommer att kontrollera att samtliga krav uppfylls på tjänsten samt
leverantören. Den offert som bäst uppfyller ställda krav och bedömningspunkterna i
enlighet med offertförfrågan kommer att få uppdraget.
Offerten kommer att bedömas utifrån ska-krav och pris eller en kombination av skakrav, bedömningspunkter samt pris.
Bedömningspunkter är de extra önskemålen på tjänsten som utöver ska-kraven kan
efterfrågas och kommer att värderas i bedömningen av offerterna för att bedöma vilken
offert som bäst uppfyller Torsta AB:s behov och önskemål.
Observera att leverantören inte behöver uppfylla/klara av bedömningspunkterna utan
att uppfyllandet av en bedömningspunkt kommer göra att offerten värderas högre i den
samlade bedömningen.
Följande bedömningspunkter kommer att värderas i denna direktupphandling:
● Leverantören bör ha stor kunskap om turistnäringen.
● Leverantören bör ha god kännedom om mat och dryck upplevelser i
Jämtland/Härjedalen.
● Leverantören har god kännedom om mat- och dryck turism inom Nordens Gröna Bälte
som helhet.

Torsta AB kan komma att kalla representanter för offerten till
avstämningsmöte/intervju i syfte att kvalitetssäkra offerten. Ersättning för detta utgår
inte.
Offertens innehåll
Offerten ska vara skriftlig, författad på svenska och vara utformad enligt det som
efterfrågas i offertförfrågan.
Leverantören ska i sin offert ange följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Prisuppgifter
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9. Tidsram för uppdraget.
10. Pris för uppdraget.
Leveranstid
Kartläggningen ska delrapporteras under september samt var färdigställd senast
30 oktober 2018.
Pris
Torsta AB vill ha ett fast pris för hela uppdraget.
Allt ska faktureras när uppdraget är slutfört.
Sista dag för inlämning av offert
Offerten ska lämnas in via mail till malin.jonsson@torsta.se, märk mailet med
Kartläggning, Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte, senast 2018-07-24
Frågor och svar
Alla frågor rörande denna offertförfrågan ska skickas till malin.jonsson@torsta.se senast
2018-07-17 och kommer att besvaras snarast möjligt till alla leverantörer.
Avtalstid
Vid leverans av tjänst ska leveransen senast ske 2018-10-30
Meddelande om antagen offert
Efter utvärdering kommer samtliga leverantörer som lämnat en offert att få skriftligt
besked om de blivit utsedda att få leverera detta uppdrag eller inte.
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