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ANSÖKAN

Fyll i blanketten och skriv ut. Du måste skriva under för hand. På sidan 2 hittar du en förteckning över 
de dokument som måste skickas med ansökan.

Sökande
Fullständigt namn

Org-/personnummer Tel

Adress Mobil

Postnr/Ort Fax

Webbadress Bank- el
plusgironr

Firmatecknare

Kontaktperson för anbud

E-postadress

Anbudets omfattning
Ange vilka delar anbudet omfattar Ledsagarservice

Avlösarservice

Serviceinsatser tvätt 

Serviceinsatser städ

Villkor
Sökande är införstådd med att uppdragsbeskrivning, kravspecifikation, juridiska och kommersiella villkor och accepterar de villkor

som har angetts i förfrågningsunderlag. (Att svara ja på denna fråga är en förutsättning att för att antas som leverantör.) 

          Ja Nej

Sökande försäkrar att denne inte är dömd för brott specificerat i LOV 7 kap 1§ eller att någon av de omständigheterna specificerade i 

LOV kap 1§ föreligger. (Att svara ja på denna fråga är en förutsättning att för att antas som leverantör.)

          Ja Nej

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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Dokument att bifoga denna ansökan
Ansökan ska, utöver denna blankett, innehålla följande handlingar:

Presentation av sökande företags organisation, arbetssätt och vision liksom presentation av
personer i företagets ledning med angivande av aktuell verksamhetschef.

Presentation av hur sökande avser att fullgöra uppdraget i enlighet med beställarens krav och
intentioner, samt hur kraven på utbildning och kompetens ska uppfyllas, 

Referensförteckning, innehållande minst två referenser av relevans för uppdraget.

En av Skatteverkets och Kronofogdemyndigheten ifylld blankett "Begär/svar offentliga uppgifter,
"Begär/svar offentliga uppgifter", SKV 4820.

Registreringsbevis från Bolagsverket.

Kopia på giltiga försäkringsbevis eller en utfästelse om att teckna försäkringar i enlighet med
vad som föreskrivs i avsnitt 5.3.4.

Ifyllt produktblad där företaget presenterar sig för potentiella kunder.

Ytterligare handlingar kan komma att begäras.

Beslut om godkännande 
Ifylls av Burlövs kommun

Företagets namn

godkänns som utförare av:

          Ledsagarservice Serviceinsatser tvätt

          Avlösarservice Serviceinsatser städ

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande och titel
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