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Anbudsformulär 
Fyll i och besvara nedanstående frågor. Detta dokument tillsammans med bilagor ska skickas till 
info@yhf.se, ange ”Anbud UL-utbildning” i ämnesraden. Sista dag att lämna anbud framgår i 
Anbudsförfrågan under punkt 2.4. 
 
1. Kontaktuppgifter till leverantören 
Fyll i nedanstående kontaktuppgifter i kolumnen ”Leverantörens kontaktuppgifter”: 
 

 Leverantörens kontaktuppgifter 
Organisation: 
 

 

Organisationsnummer: 
 

 

Kontaktperson för anbudet: 
 

 

Telefonnummer till kontaktperson: 
 

 

E-postadress till kontaktperson: 
 

 

Namn och titel på den person som är behörig 
att underteckna avtal: 

 

 
2. Anbudets omfattning 
Anbudet omfattar följande block (markera genom att kryssa i rutorna) 
 

Block A ☐  
Block B ☐ 
Block C ☐ 
Block D ☐ 
 
6. Utbildare 
Ange namn på aktuella utbildare i kolumnen ”Aktuella utbildare” för det/de block som ert anbud 
omfattar. Om flera utbildare är aktuella för ett block ange samtliga och även vilka moduler som 
respektive utbildare ska ansvara för. Bifoga även till anbudet CV för samtliga utbildare som tydligt 
visar att de uppfyller ställda krav vilka finns specificerade i bilaga 2.  
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 Aktuella utbildare 

Block A  

Block B  

Block C  

Block D  

 
 
7. Underlag för utvärdering av anbud 
7.1 Tidigare erfarenhet av att undervisa på UL-utbildningen 
Beskriv aktuell/aktuella utbildares erfarenhet av att undervisa på utbildningsledarutbildning och 
resultatet av insatserna i rutan nedan. Beskrivningen kommer att vara underlag vid utvärdering av 
anbudet och poängsätts enligt avsnitt 7.1 i anbudsförfrågan.  
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7.2 Upplägg och metodik 

Beskriv ert planerade upplägg och metodik för er/era utbildningsinsatser i rutan nedan. Metodiken 
ska vara anpassad för distansförlagt lärande. Beskrivningen kommer att vara underlag vid 
utvärdering av anbudet och poängsätts enligt avsnitt 7.2 i anbudsförfrågan. 
 

 
 
 

 

 

 



4 (4) 
 

7.3 Erfarenhet av att undervisa genom distansförlagt lärande 
Beskriv hur ni under de senaste tre åren har införskaffat erfarenhet av att undervisa genom 
distansförlagt lärande i rutan nedan. Ange även ett referensuppdrag med kontaktperson tillsammans 
med kontaktuppgifter. Beskrivningen kommer att vara underlag vid utvärdering av anbudet och 
poängsätts enligt avsnitt 7.3 i anbudsförfrågan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4 Pris 
Ange ert pris i kolumnen ”Leverentörens pris” för det/de block som ert anbud omfattar. Priset 
kommer att vara underlag vid utvärdering av anbudet och poängsätts enligt avsnitt 7.4 i 
anbudsförfrågan. 
 

 Prisintervall Leverantörens pris 

Block A   
Block B   

Block C   
Block D   

 
8. Förbindelse att följa krav och villkor 

☐ Vi som anordnare har tagit del av och förbinder oss till att följa den fastställd utbildningsplan och 
kursplaner som finns i bilaga 3. Bekräfta genom att kryssa i rutan. 

☐ Vi som anordnare har tagit del av och förbinder oss till att följa de krav och villkor som 
specificerats i anbudsförfrågan och leverantörsavtal i bilaga 4. Bekräfta genom att kryssa i rutan. 
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