
• Jobbcoachning

• Nytt företag steg 1-3

• Seminarieverksamhet

Kontakt 

Telefon 

E-post

Företag Organisationsnummer

E-post

Besöksadress

Telefon Hemsida 

Företaget lämnar anbud för utförandet av följande tjänster: 

Bilaga 13

Anbudsmall för Trygghetsstiftelsens upphandling av konsulttjänster 2020

Instruktion 

Anbudet ska fyllas i digitalt och sparas ner som PDF. Namnge dokumentet enligt 
följande: Anbud + företagsnamn

Anbudet skickas i sin helhet inklusive bilagor till: anbud@tsn.se
Skriv anbud + företagsnamn i ämnesraden.
Underskriften skannas in och bifogas som separat dokument.

Postadress

Skatteform



Företaget avser att utföra aktuella tjänster i följande län i Sverige: 

☐Skånes län

☐Stockholms län

☐Södermanlands län

☐Uppsala län

☐Värmlands län

☐Västerbottens län

☐Västernorrlands län

☐Västmanlands län

☐Västra Götalands län

☐Örebro län

☐Blekinges län

☐Dalarnas län

☐Gotlands län

☐Gävleborgs län

☐Hallands län

☐Jämtlands län

☐Jönköpings län

☐Kalmar län

☐Kronobergs län

☐Norrbottens län

☐Östergötlands län

Kort beskrivning av företagets verksamhet och tjänster: 
(Fritextruta max 3000 tecken)

Bilaga 13

Hela Landet



Kollektivavtal 
Ja 

Nej 

Bilaga 13

Fritext (max 1000 tecken)

Referensuppdrag
Ange referens på tre genomförda uppdrag som motsvarar Trygghetsstiftelsens tjänster.

Referens 1:

Kontaktperson och företag/organisation

Telefon

E-post

Beskriv uppdraget
max 2500 tecken



Antal konsulter som bifogas anbudet: 

Kopia på registreringsbevis från Bolagsverket samt registerutdrag från Skatteverket ska bifogas 
anbudet.  

Referens 2:

Kontaktperson och företag/organisation

Telefon

E-post

Beskriv uppdraget
max 2500 tecken

Referens 3:

Kontaktperson och företag/organisation 

Telefon

E-post

Beskriv uppdraget 
max 2500 tecken

Bilaga 13
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