Skövde, 13 mars 2019

INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD
Välkommen att lämna anbud gällande film för projektet Circular Hub

Dokumentet innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.
Kontaktperson:

Cecilia Karlsson
Projektledare
Telefon: 0500-50 25 06

Sista svarsdag:

Snarast möjligen, dock senast 2019-09-10

Inlämningsuppgifter:

IDC West Sweden AB
Box 133
541 23 Skövde
E-post: Cecilia.karlsson@idcab.se
Märk ansökan med ”Anbud film”

Avtalsperiod:

Vi ser fram mot ert anbud!
Enligt uppdrag
Cecilia Karlsson
Projektledare

September 2019 – December 2020
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1. Om projektet Circular Hub
Projektet Circular Hub startade i januari 2018. Projektets mål är att utveckla en
samverkansplattform för cirkulära affärsmodeller avseende textil, mode, inredning och
möbler. Plattformen för cirkulärt mode, textil och hållbar inredning ska placera Västsverige
som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi och minimering av
miljöpåverkan.
Samverkansplattformen ska vara en resurs för att successivt utveckla västra Sverige till en
världspartner inom cirkulärt mode, textil, möbler samt interiör. Projektet ska med hjälp av
innovationer inom cirkulär ekonomi och hållbarhet realisera tillväxt och placera Västsverige
som en internationellt erkänd aktör inom de utsedda områdena, som också inkluderar
verksamheter som design, tillverkning, handel och distribution.
Plattformen har sitt nav i form av en fysisk plats, DO-Tank Center i Textile Fashion Center i
centrala Borås, tillsammans med miljön på Assar inkluderat Gothia Science Park/IDC West
Sweden i Skövde. Här finns möjligheter för små- och medelstora företag att ta del av good
practice och kunskap från befintliga FoU-projekt. Företagen kan få tillgång till test-, demooch prototypanläggningar och stöd i cirkulär och digital affärsmodellsutveckling. Innovatörer,
entreprenörer och forskare ska kunna testa idéer, samtidigt som forskning och utveckling
tillgängliggörs och nyttiggörs. Med hjälp av plattformen övervinns eventuella hinder mellan
innovativa idéer, projekt och affärsförverkligande. Projektet sker i samverkan mellan Science
Park Borås och IDC West Sweden AB och finansieras av Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Marketplace Borås, Boråsregionen
– Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås, Skaraborgs Kommunalförbund och TEKO,
Sveriges Textil- och Modeföretag.

2. Uppdrag och syfte
Vi söker nu samarbetspartners som kan stötta Circular Hub när det gäller film.
Syftet är att ingå ramavtal med en eller flera leverantörer. Avrop kommer att baseras på
beställarens behov av tjänst.
Det kan röra sig om:
-

Filmning vid vissa viktiga evenemang.
Profilerande filmproduktioner inom delarna forskning, utbildning, samverkan och
innovation såsom enklare instruktions- eller informationsfilmer.

Det är ett krav från vår sida att våra samarbetspartners:
-

Har ett hållbarhetsperspektiv i sina bilder/produktioner.
Har ett genus- och mångfaldsperspektiv i sina bilder/produktioner.
Framtagna filmproduktioner rimmar med vår kommunikationsplattform som stärker
varumärket Circular Hub (se bilaga).
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Övrigt:
Följande events är planerade för hösten 2019. Det handlar om att filma seminarie och
paneldebatt. Ange i anbudet vilka datum som är möjliga för er att filma.
19 september
10 oktober
5 november
20 november
3 december

Tibro
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Skövde

3. Anbud
-

Ange timpriser på filmproduktion enligt ovan, priser anges exkl. moms.
Priser avseende friköpta bilder med total äganderätt för kund.
Specificera er policy, när det gäller leveranstider.

4. Utvärderingskriterier
-

Tillgänglighet
Kostnad

5. Fakturering
Fakturering ska skickas till:
IDC West Sweden AB, Org.nr: 556720-5132
Box 133
541 23 Skövde
Märkning: Circular Hub
Kommersiella villkor anges i bilaga 2.

6. Kontaktuppgifter
IDC West Sweden AB
Box 133
541 23 Skövde
Cecilia Karlsson
Tfn: 0500-50 25 06
E-post: Cecilia.karlsson@idcab.se

