Ansökan
n om godkännand
de för hem
mtjänst i ordinärt boende
e
Pe
ersonlig om
mvårdnad
d och serviice
S
Sänds
till:
mun
Marks komm
5 80 Kinna
511
a
1. Ansö
ökan Från

Företagets Namn

Organ
nisationsnum
mmer

Utdelnin
ngsadress
Postnum
mmer

Posta
adress

Plusgiro
onummer/Ban
nkgironummer

T
Telefonnumm
mer
Kontaktperson

E-postad
dress

2. Ansö
ökan Avser (markera
(
med
d kryss i de ruttor som ansök
kan avser)

Geogra
afiska områ
åden
Område
e
Område
e
Område
e
Område
e

Kapacittetstak
Ja
Nej

timmar/månad

Serviceins
satser

O
Omvårdnad
sinsatser

3. Unde
erlag för kv
valificering

Bifogad
de handling
gar
Som utfförare uppfyller vi samtlig
ga krav för godkännande
e under rubrikk 3 i förfrågn
ningsunderlaget
Ja
a
Nej
Handlin
ng

Ja

Nej

Bilaga numm
mer

Ja

Nej

Bilaga numm
mer

F-skatteebevis
Registreeringsbevis fråån bolagsverkket
Försäkriingsbevis
Underleeverantör (angge de som avsees användas)
Referennser från liknannde uppdrag (se
( nedan)
Redogörrelse för sökaanden/utförarren
Presentaation av företaaget och dess ledning
l
Beskrivnning av företaagsidé, verksaamhetens innehhåll samt
eventuell profilering
Finansiell plan för nysstartat företag
Referenser (För nysstartat företagg avser referen
nserna huvudä
ägaren)
Uppdrag
g och årtal
Uppdrragsgivare
Kontaktperson och titel
t

E-posttadress och telefonnumm
t
mer

Uppdrag
g och årtal

Uppdrragsgivare

Kontaktperson och titel
t

E-posttadress och telefonnumm
t
mer

Uppdrag
g och årtal

Uppdrragsgivare

Kontaktperson och titel
t

E-posttadress och telefonnumm
t
mer

4. Unde
erlag för go
odkännande
e av utförare

Beskriv
vning av: (B
Beskrivning görs
g
i separatt dokument och
o bifogas ansökan)
a
Ledningssyystem för dett systematiskka kvalitetsarrbetet
Skriftlig ruttin för hur rä
ätt kompeten
ns och beman
nning komme
er att säkersställas
Skriftlig ruttin för hur risskanalys, avvvikelsehanterring och klag
gomålshanterring kommerr att
hanteras
Skriftlig ruttin för nyckelhantering
Skriftlig ruttin för hantering av bruka
arens egna medel
m
(vid in
nköp)

5. Godk
kännande av
a villkor

Vi accep
pterar angivn
na villkor i förfrågningsun
nderlaget enligt rubrikern
na nedan
Vad inn
nebär uppd
draget (enligtt rubrik 2 i förrfrågningsundeerlaget)
Accepte
erar angivna villkor
Ja
Nej
Krav go
odkänd utfö
örare (enligtt rubrik 3 i förffrågningsundeerlaget)
Accepte
erar angivna villkor
Ja
Nej
Allmän
n informatio
on (enligt rubrik 4 i förfrågn
ningsunderlaget)
Accepte
erar angivna villkor

Ja

Nej

6. Pres
sentation av
v sökanden
n/utföraren
n

Presentation
För att brukaren
b
ska
a kunna göra
a ett aktivt va
al sammansttäller kommu
unen informationsmateria
al över
alla god
dkända utföra
are. Vi lämna
ar vårt inform
mationsmaterrial i enlighett med av kom
mmunen upp
pställd
mall.
mnandet av denna ansökkan
Vid inläm
Vid teckknande av avvtal
7. Övrig
ga upplysningar

Nedansttående unde
erskrift gäller för samtliga
a delar av dettta förfrågnin
ngsunderlag som bifogass
anbudett
Med ned
danstående underskrift
u
in
ntygas även att anbudsgivaren inte är
ä dömd för b
brott avseend
de
yrkesutö
övning enligtt lagakraftvunnen dom (S
SFS 2007:1 091
0 LOU 10kkap)
Sökande
e/Anbudsgiva
aren har tagit del av och accepterar de
d villkor och
h krav som sställs i
förfrågn
ningsunderlag
get och i desss tillhörande
e bilagor
Ort och
h datum
Firmate
ecknarens elller annan be
ehörig person
ns underskrift
ft
Namnfö
örtydligande

””Datum”
esentatio
on av exte
ern utförrare
Pre
fö
ör informa
ationsmap
pp och web
bb
Kontaktu
uppgifter:
Företagsnaamn/gruppens naamn

Utdellningsadress

Postnum
mmer/postadress

E-postadreess

Teleffonnummer, allm
mänhetens frågor

Telefontiid

Kontaktperson

Mobiilnummer konta
aktperson

Hemsidaa

Presentatioon (utförares preesentationstext och
o inriktning, gärna
g
med några
a nyckelord, ”så arbetar vi” maxx 500 positioner..)

Specialkom
mpetens, språkku
unskaper, utbild
dning och erfarenhet mm utöverr krav

Gruppen
ns storlek (antal personer)

Geografisk
kt område, ange i text – hela kom
mmunen, ort, gleesbygdsområde

Kontaktperson för eventueella klagomål

Telefonn
nummer vid klag
gomål

Följandee tjänster erbjjuds inom heemtjänstvalett:

□

Servicceinsatser

Städnning, inköp/övrigaa ärenden, tvätt/kklädvård, enstaka ledsagning

□

Omvåårdnadsinsatser

Persoonlig omvårdnad, hjälp vid måltideer, egenvård, tryggghetsbesök, sociaala
aktiviiteter/ledsagning samt av legitimerrad personal deleegerade/instruerad
de hälsooch sjjukvårdsinsatser

Följandee tjänster erbjjuds utanför hemtjänstvaalet:

□

Tillägggstjänster

Tillägggstjänster som utförs mot direk
kt betalning, angge vad

Om ni villl att presentattionen till brukkare ska finnaas på annat sprråk än svenskka står ni självaa för översättn
ningen.
Presentattionerna publicceras på XX kommuns
k
hem
msida och tryckt på papper till
t informatioonsmapp.
b
ansök
kan.
Presentaationen skall bifogas

