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Baggrund og formål
Som den førende brancheforening for it-virksomheder i landet, står ITBranchen for at sætte en markant dagsorden i en tid, der snart vil være
præget af efter-covid-situationen.

Særligt det offentlige marked kræver særlig bevågenhed, idet der fra
regeringspartiet er et politisk ønske om begrænsning af konsulenter i det
offentlige. Dette, sammen med nye tendenser som fx bæredygtighed,
SDG’er og nye indkøbsordninger, giver behov for en fornyet og mere dynamisk tilgang til det offentlige marked og udbud.
På den baggrund vil IT-Branchen og FORTEM ruste både erfarne og nye
medlemmer indenfor offentlige udbud og indkøb, så de opnår et solidt og
effektivt fundament for at opnå kontrakter med offentlige myndigheder.

2

22-03-2022

22-03-2022

FORTEM

Vi er specialister
indenfor…
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—

Rådgivning om offentlige udbud og
licitationer i Danmark og Norden

—

Bid Management

—

Kompetenceudvikling af tilbudsafdelinger og tilbudsansvarlige
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Ydelser til IT-Branchens medlemmer
Vi skaber et alsidigt tilbud til medlemmerne i IT-Branchen, der omfatter:
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—

Tilbudsrådgivning – FORTEM tager ansvar for dit tilbud på offentlige udbud. Vi varetager projektledelse, strategi og
tilbudsskrivning samt sikrer at hele udbudsmaterialet er læst og forstået, så tilbuddet er konditionsmæssigt og scorer højt
i evalueringen.

—

Stå bedre i det offentlige marked – Med udgangspunkt i tidligere udbudsmaterialer, best practice og jeres DNA gør vi
virksomheder parate til at vinde kontrakter med det offentlige. Vi tager ansvar for strategi således, at i er klar næste gang
der kommer et relevant udbud. Dertil udarbejder vi kvalitetsbeskrivelser der kan bruges igen og igen, og som dermed
sparer jer tid, når udbuddene først er ude.

—

Konceptbeskrivelser – FORTEM udarbejder konceptbeskrivelser som kan bruges på offentlige udbud, licitationer og i
markedsføringsøjemed, herunder CSR-politik, kvalitetsledelsesbeskrivelse, tilgang til opgaveløsning m.m. Vi tager ansvar
for at implementere koncepterne i virksomheden.

—

Direkte gratis hotline for IT-Branchens medlemmer med kommerciel rådgivning om offentlige udbud. Her kan medlemmer
ringe ind på +45 3029 4189 med spørgsmål om fx udbudsbetingelser, evaluering, tilbud eller få vendt formuleringen af et
spørgsmål inden det sendes til ordregiveren.
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Attraktive medlemstilbud og rabatter
—
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Timepris for ikke-medlemmer er 1.360,– kr. ekskl. moms. Der gives
15 % rabat på timepris til IT-Branchens medlemmer.

—

Udarbejdelse af konceptbeskrivelser, der kan anvendes i
tilbudsmateriale til det offentlige fx
— Kvalitetsledelsessystem – 34.500,- ekskl. moms
— Bæredygtighedsplan – 26.000,- ekskl. moms

—

SMV-pakker på aktuelle udbud - Faste garanterede priser med fast
vederlag og tilsvarende bonus ved tildeling

”

”FORTEM har været en god
katalysator til at få struktur på den
måde, vi tolker kundens krav på. Vi
får hjælp til at skabe en struktur,
som leder kunden gennem en
kravbesvarelse og viser, at den
beskrevne løsning er målrettet
kravene og kundens situation”.
– Medlem af IT-Branchen

”
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FORTEM
Vandtårnsvej 62
DK-2860 Søborg
Direkte kontakt til IT-Branchens medlemmer:
Jacob Fabricius
Management Consultant
jacob.fabricius@fortem.dk
Tlf. +45 30294200
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