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Upphandling av grafisk profil
Upphandlande myndighet
Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Organisationsnummer:
222000-2154
Inledning
Samordningsförbundet Västra Skaraborg avser upphandla framtagande av en grafisk
profil för det kommande gemensamma Samordningsförbundet i Skarborg.
Bakgrund
I Skaraborg finns i dagsläget tre samordningsförbund, västra, östra och norra. Dessa tre
förbund planeras gå samman till ett gemensamt förbund vid årsskiftet 2020-2021. Det
skaraborgsgemensamma förbundet kommer att bestå av parterna; Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och 14 kommuner i Skaraborg.
Det nya förbundets uppdrag är att:
Finasiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser i
syfte att öka deltagarnas aktivitets- och arbetsförmåga.
• Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
•

Vision och värdegrund har de tre samordningsförbundet för ett par årsedan arbetat
fram gemenasmt och kvarstår enligt nedan:
Vi skapar möjligheter!
Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor genom att
sätta individen i fokus och vara nytänkande, engagerade och tillåtande!
Vi söker efter ett nytt visuellt uttryck som visar vad vi står för.
När vi använder ett gemensamt språk både i bilder, text och tal så blir vi tydliga.
Samordningsförbundet rör sig kring samverkan vilket många gånger är komplext, detta
medför att det blir av extra vikt att vara enkla och tydliga både med vad vi gör men
också vilka resultat vi når.
Uppdragets målsättning
Att få ett visuellt uttryck som speglar vilka samordningsförbundet i Skaraborg är tänkta
att vara; nytänkande, engagerande och tillåtande!
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Budget: 75 000 kr exkl moms.
Krav på tjänsten
•

En ny logotyp för Samordningsförbundet Skaraborg, med ev komplement av
ikon beroende på format. Logotypen bör presenteras i fyrfärg, minst ett
alternativ i enfärg, svartvitt samt i olika format.

•

Grundfärger för en grafisk design som överensstämmer med loggan.

•

Typsnitt för rubriker och text för en grafisk design som överensstämmer med
loggan till interna dokument och texter samt en grundmall för dokument.

•

Typsnitt för hemsida enligt den grafiska designen; rubriker, text, men också
en helhetslayout som förbundet sedan själva kan arbeta vidare med och
kommer bygga upp på egen hand rent tekniskt och strukturellt.

•

Layout för visitkort

•

Powerpointmallar som är enhetliga med den grafiska designen.

•

Ett nytt bildspråk i form av en bildbank på 10 bilder som kan fungera som en
grund till förbundets bildspråk.

Upphandlingsform
Upphandlingen görs som en direktupphandling enligt 19 kap. 7§ lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling. Anbudsinfordran kommer att sändas till 3 leverantörer samt att
det kommer vara tillgängligt för ytterligare aktörer att inkomma med svar på eget
initiativ.
Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.
Prövning och utvärdering av anbud
Utvärderingen av anbud kommer att genomföras enligt följande. Det anbud som bedöms
ha högst kvalitet kommer att antas med beaktande av resurseffektivitet.
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Avtalstid
Förbundet vill få en slutprodukt under hösten 2020.
Sista anbudsdag:
Anbudet ska vara Samordningsförbundet Västra Skaraborg tillhanda senast 2020-09-01.
Skicka anbudet till adress:
Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Malmgatan 36
532 32 Skara
Alternativt till nedan e-mail adress:
Ansvarig:
Förbundschef, Christel Martinsson, christel.martinsson@svsfinsam.se
Vid frågor kontaktas:
Projektledare, Veronica Witte, veronica.witte@svsfinsam.se
Svar kommer att delges alla efter att beslut fattats av styrelse den 18 september.

