Offertförfrågan Coach Digifuture
Bakgrund
Mälardalen Industrial Technology Center AB och Södertälje Science Park har beviljats
finansiering från Tillväxtverket för projektet Digifuture 2.
Projektet och ansökan är baserad på tidigare pilotprojekt lett av Swerea IVF (Nu RISE IVF)
på uppdrag av Tillväxtverket samt projektet Digifuture. Piloten och Digifuture var mycket
framgångsrika och MITC fick handfast kunskap i att guida företagen genom
digitaliseringsprocessen. Projektfinansiering för Digifuture 2 är säkrad och projektpartners är
MITC, Mälardalens högskola, Automation Region och Södertälje Science Park (SSCP).
Programmet
DigiFuture är ett program för företag som vill påbörja sin digitaliseringsresa. Med hjälp av
coacher och experter inom digitalisering coachas företagen från idé mot kravspecifikation.
DigiFuture består av coachning på det egna företaget samt gemensamma träffar med andra
företag. Programmet ska öka kompetens, lärande och utvecklingsförmåga, men även guida
de deltagande företagen till fortsatt stöd.
Programmet riktar sig till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Stockholm,
Sörmland och Västmanland. DigiFuture är en utmärkt fortsättning för företag som har
medverkat i Kickstart digitalisering, men passar även för företag som ännu inte har påbörjat
sin digitaliseringsresa.

Under cirka tre-fyra månader vägleder coachen företaget från nulägesanalys till
kravspecifikation för investering i digital teknik. Programmet körs i omgångar med fem
företag i varje grupp och företagen får fyra gemensamma träffar och tre coachingstillfällen.
Mellan träffarna erbjuds även coachning via Skype.

Projektet
MITC AB är projektägare och Mälardalens högskola, Automation Region och Södertälje
Science Park är partners. Projektledaren utgår ifrån Mälardalens Högskola och ingår som
partner i projektet. Tillsammans har aktörerna stark kompetens och lång erfarenhet inom
digitalisering, coachning och utvecklingsarbete i små och medelstora företag.
Utöver resurser från projektets samarbetspartners har vi för avsikt att upphandla 2–3
coacher i form av ett ramavtal och avrop sker efter behov till projektet.
Projektet löper till 31 december 2019.
I övrigt hänvisas till projektbeskrivning, se bilaga.

Beskrivning uppdrag coach i Digifuture
Följande uppgifter ingår i uppdraget som coach:
• I samråd med projektägaren, projektledaren och övriga projektdeltagare rekrytera
företag till programmet,
• Gemensamt planera och samordna genomförande av projektets definierade och
beslutade aktiviteter.
• Identifiera, implementera och genomföra relevanta och för projektet nödvändiga
aktiviteter
o Genomgång av relevanta rapporter och utvärderingar kring digitalisering
o Aktivera relevanta kontakter med intressenter och tillsammans med
samarbetspartners utforma och implementera programmet för coachning,
detta görs främst med samarbetspartners i projektet och regionen
o Samarbeta med projektledare och samarbetspartners i projektet.
• Identifiera och rekrytera företag till Digifuture med hjälp av samarbetspartnernas
kontaktnät och MITCs, SSCPs och Ars pågående projekt och verksamhet.
• Facilitera programmets gruppträffar.
• Coacha deltagande företag enligt programmets metodik med stark koppling till
Produktionslyftets metodik.
• Bibehålla kontinuerlig kommunikation med deltagande företag även efter
programmets slut.
• Aktivt bidra med förbättringsförslag och aktiviteter för gemensamt lärande i
projektgruppen.
• Delta i styrgrupps- och rapporterings möten samt aktiviteter med övriga intressenter
och samarbetspartners.
• Se till att det finns fokus på de horisontella kriterierna och att de efterlevs inom ramen
för projektet.
• Ansvarig tillsammans med projektledaren för rapportering sammanställs enligt tidplan
i beslut.
• Tillsammans med projektledaren se till att TVV krav och rutiner efterlevs.
• Utifrån egen kompetens lyfta fram och anpassa programmet vid behov.
• Skapa förtroende i dialog med företag, samarbetspartners och relevanta intressenter.

•

Koppla samman Digifuture med MITCs och Södertälje Science Parks övriga
verksamhet och projekt med fokus på företagens behov och marknadens krav på
utveckling.

Övrigt
Projektrelaterad administration i samråd med Projektledaren
Omfattning
Uppdragets omfattning beräknas till ca 1–1,5 dag per vecka som ett genomsnitt över
projektets löptid, observera att de faktiska insatserna under projektet varierar.
Uppdraget utförs på löpande räkning efter överenskommelse med utgångspunkt från
beräknad omfattning enligt ovan samt tidsrapportering.
En förutsättning för uppdraget är finansiering från Tillväxtverket och ev förändringar från
Tillväxtverket kan påverka uppdragets omfattning.

Offert/Pris
Ange pris per timme både inklusive och exklusive moms för uppdraget.
Meriter
1. Konsulten skall ha dokumenterad förmåga att coacha företag.
2. Ha en god kännedom om och förståelse för framtida digitaliserings- och IT frågor med
koppling till industriföretag.
3. Har arbetat med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling enligt Lean.
4. Goda och relevanta företagskontakter inom industri och teknikföretag.
5. Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att leda projekt relaterade till industrins
utvecklings- och kompetensbehov.
6. Påvisa erfarenhet av att arbeta med och förstå industriföretagens behov insatta i ett
industriellt sammanhang med fokus på konkurrenskraft, marknad, teknik,
produktutveckling, produktionssystem kompetenskartläggningar och fortbildning (intern
och extern)
7. Kännedom om de regionala innovationssystemen i Mälardalen premieras.
8. Konsulten skall ha relevant akademisk examen.
9. Insikt och kunskap om att arbeta med horisontella kriterier. Gärna bevisat i eget
ledarskap eller annat arbete.
10. Ha erfarenhet av samverkan med akademin.
11. Ha kännedom om Produktionslyftets metodik.

Övrigt
• Övriga meriter och erfarenhet som anförs av leverantören kommer att värderas under
kvalitet vid utvärderingen.
• Anbudsgivaren skall ha och bifoga F-skattsedel samt ha en tillfredsställande
ekonomi.
• ”Juridiska krav” enligt bilaga.

Utvärdering och värderingsgrunder
Följande kommer att ligga till grund vid urval av offerten:
• Innehar F-skattsedel
• Uppfyller juridiska krav
• Enligt meritlistan tillgodogjort sig minst de angivna Kompetenser och erfarenhet enligt
ovan
• Pris
• Kvalitet
Bilaga blanketten ”juridiska krav” för anbudsgivare skrivs ut, undertecknas och bifogas Er
offert.
Vid utvärdering av inkomna offerter kommer kvalitet ha en högre vikt än priset i offerten.
Övrigt
Samtlig korrespondens och underlag så som offerter, fakturor m.m. som avser projektet skall
märkas enligt följande:
Projektnamn:

MITC Digifuture 2

Märke:

Coach/Digifuture

Diarienummer:

Tillväxtverket‐ 2018-000287

Svar
Anbudet skall lämnas elektroniskt till annette.lood@mitc.nu
alternativt via post till
Att: Annette Lood
MITC AB
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 7 januari 2019.
Kontaktuppgifter till Michael Rydell: michael.rydell@mitc.nu
Mobil: 0703–245487

Eskilstuna 2018-12-18
Med vänlig hälsning
Mälardalens Industrial Technology Center AB

Michael Rydell
Verksamhetsledare

