
Väsby Promotion
Kanalvägen 10 C, 3 tr
194 61 Upplands Väsby
www.vasbypromotion.se

Lagen om offentlig upphandling (LOU)  
– vilka krav ställs på dig som leverantör?

Gäller även  
för dig  

som inte  
är medlem! 

 

En informationsföreläsning om vad som är 
aktuellt inom offentlig upphandling samt 
vad du som företagare bör tänka på.

Den svenska offentliga sektorn köper varje år 
varor, tjänster och entreprenader för uppskatt-

ningsvis 600 miljarder kronor. Att göra affärer 
med offentlig sektor innebär därmed en stor 
affärsmöjlighet för dig som är företagare. 
 

Cecilia Durchbach, Upphandlingschef på  
Upplands Väsby kommun informerar om hur  
en upphandling går till rent praktiskt, vilka 
krav som ställs på dig som leverantör och hur 

referenstagning används. De går också igenom 
hur utvärderingsarbetet ser ut och delar med sig 
av konkreta tips inför ett anbudslämnande, vilka 
misstag som är vanliga men enkla att undvika 
samt var du kan hitta förfrågningsunderlag.

De kommer även visa ett ”case” samt hur det 
ser ut i Kommers, det upphandlingssystem som 
kommunen använder, där anbudsansökan görs.

Tips! Har du specifika frågor inför  
föreläsningen, mejla gärna in dem till oss  
i förväg på info@vasbypromotion.se. 

Anmäl dig här!

Välkommen 
på frukost-
föreläsning! 

9/3 
Kl 07.30-09.15 

Varmt välkommen!  
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Datum: Onsdag 9 mars  

Kl: 07.30 - 09.15. Frukost mellan 07.30-08.00. 

(Även digitalt den 17/3 kl: 18.00-19.00)
Plats: Väsby Promotions nya möteslokal, 

Kanalvägen 10C, 3 tr, Upplands Väsby   

Kostnadsfritt. Anmälan är öppen för alla 

SÄKRA MÖTEN 

Väsby Promotion lutar sig mot Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och uppdaterar löpande ev. ändringar. Det 

är av största vikt att vi alla tar vårt ansvar och håller avstånd 

och tvättar händerna. Håll dig hemma om du är i den uttalade 

riskgruppen eller känner symtom. Handsprit finns att tillgå.

Med reservation för  
ändring till digitalt möte.


