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Utbildning Svenska för analfabeter och språksvaga
Dnr Af-2010/244271
Checklista för skall-krav och krav på leverantören
Arbetsförmedlingen avgör om skall-kraven kan anses vara uppfyllda
Punkt i Förfrågningsunderlaget
3.1 Lagenliga krav

Sida i anbudet

Försäkran att det inte finns grund för uteslutning enl. 10 kap. 1§
Registrerad i företagsregister hos Bolagsverket, Skatteverket,
Länsstyrelsen, etc. Intyget får ej vara äldre än två (2) månader.
Upplysningar om betalda skatter, arbetsgivaravgifter etc. SKV 4820.

Inhämtas av
Arbetsförmedlingen

3.2 Ekomisk förmåga
Fullständig kreditupplysning innehållande nyckeltal. Rapporten ska inte
vara äldre än en (1) månad.
Intyg om anbudsgivare är momsbefriad.
3.3 Beskrivning av anbudsgivaren
Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt
företag och dess verksamhet med utgångspunkt från den efterfrågade
tjänsten. Leverantören beskriver företagets inriktning och lokalisering av
nuvarande verksamhet samt antal personer i verksamheten.
3.4 Referensuppdrag
Beskrivning av ett referensuppdrag
a) ett genomfört uppdrag som har haft likartad inriktning, målgrupp
och omfattning som det aktuella uppdraget samt när uppdraget
genomfördes,
b) uppdragets innehåll och metod.
Ej äldre än tre år
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3.5 Uppföljning/kvalitetssäkring
Bilaga 1
Bekräftelse att rutinerna och processerna är dokumenterade
3.6 Jämställdhet och Miljö
Beskrivning av integrering av jämställdhets- och miljöfrågor
3.7 Kompetens och Personella resurser
Redovisning av och personella resurser
Ev. samarbetsavtal eller liknande med underleverantör
Lärarnas och handledarnas kompetens och erfarenhet inom aktuella
yrkesområden.
Lärares CV/meritförteckning som visar att lärare har den i anbudet
efterfrågade kompetensen samt uppgifter om respektive lärares
ansvarsområde, medverkan i utbildningen samt inom vilket/vilka
arbetsmarknadsområde/en lärare kommer att tjänstgöra
- mycket god kunskap inom det/de yrkesområden de undervisar i,
-

dokumenterad erfarenhet av undervisning i ”sina ämnen”,

-

erfarenhet av undervisning för vuxna

-

en inom utbildningsområdet adekvat utbildning och/eller erfarenhet
av utbildningsområdet,

-

utförlig beskrivning av övriga lärare/handledare som bekräftar att
den/de har den kompetens som erfordras för uppdraget.

Fördelning av lärarledd utbildningstid mellan undervisning och
självstudier
3.8 Utbildningsorter och volymer
Anbudet innehåller förslag på utbildningsorter inom AMO Stockholm,
Solna och Huddinge
3.9 Lokaler
Anbudsgivaren visa i anbudet att man disponerar lämpliga lokaler
genom t.ex. kopia av hyresavtal, optionsavtal eller liknande
Beskrivning av lokalerna
4.1 Tjänstens innehåll, upplägg och genomförande
a) en beskrivning av innehåll, upplägg och genomförande av den
förberedande och den yrkesinriktade delen i utbildningen, samt
hur utbildningen leder till att utbildningsmålet uppnås
b) en beskrivning av hur leverantören avser att ackvirera
företagsplatser för den företagsförlagda delen av utbildningen,
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genomförandet utav den företagsförlagda utbildningen och hur
den företagsförlagda utbildningen kommer att följas upp
Bekräftelse på möjlighet till framtagande av praktikplatser
4.2 Utrustning
Detaljerad beskrivning av den utrustning som använd i den del av
utbildningen och leverantören själv genomför
4.3 Litteratur
Förteckning över den litteratur som kommer att användas i utbildningen.
6.2 Volym
Kapacitet att utöka den totala volymen till upp till 50% per år
6.3 Delar som anbudet kan lämnas på
Anbudet omfattar hela tjänsten på minst en utbildningsort.
6.4 Pris
Anbudet innehåller ett (1) pris per kursdeltagarvecka (kdv)

