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Upphandlare: Leader Gästrikebygden LLU 

org. nr: 802496–8391 

Upphandlingens rubrik: Film och stillbild 

Direktupphandlingen avser Tjänst  

Svar önskas senast 2020-10-26 

Svar skickas till (adress, epost) helene@leadergastrikebygdenllu.se 

Kontaktperson Helene Göthe Lorenz 

 
 
 

Beskrivning av uppdraget (beskriv behovet och vilken produkt/tjänst som 

efterfrågas samt speciella krav/funktion, t.ex. miljöaspekter, leveranstid etc.) 

Leader Gästrikebygden avser upphandla film och stillbilder i 
projektet Vi Landsbyggare i Gästrikebygden, under 2020–2021. 
 
Upphandlingen avser totalt åtta filmer och 20 stillbilder enligt 
följande: 
 
Projektet syftar till att stärka entreprenörskapet i området och samtidigt skapa 
stolthet och framtidstro kopplat till landsbygdens värden och potential. Materialet ska 
bidra till att synliggöra entreprenörskap och inspirera till att skapa sin egen 
försörjning på landsbygden. 
 

Leader väljer ut de Landsbyggare som ska porträtteras utifrån konceptet.  
Det färdiga materialet ska publiceras på bland annat hemsida samt i sociala medier 
(Facebook, Instagram och Insta stories(720x1280)) och innefatta planering och 
förberedelser, filmning med ljudupptagning och fotografering, redigering av 
stillbilder/filmer och ev andra förekommande arbetsuppgifter och kostnader. 
Filmernas längd är 2–3 minuter samt att vissa sekvenser ur videomaterialet ska 
användas för sociala medier. 
Drönarfilmning av landskapet ska ske vid två tillfällen under två olika årstider.  
Vi vill att filmerna levereras i full HD, H264, MP4 med hög bitrate. 
Bifoga showreel och/eller portfolio. 
 
Ange pris per film/stillbild. 
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Uppdraget inleds med två Landsbyggare. Första delleverans av film och stillbild bör 
ske under november/december 2020, leverans av material senast en månad efter 
senaste filminspelningen dock senast i mitten av december månad 2020. Övriga 
delleveranser ska ske enligt överenskommelse vid senare tillfälle under 2021. 
Leader Gästrikebygden äger rättigheterna till och förfogar över allt producerat bild- 
och filmmaterial som tas fram i enlighet med överenskommelsen.  
Mer om konceptet som ska efterföljas, finns på landsbyggare.se. Där finns exempel 
från två andra leaderområden. 
 
Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling är en ideell, allmännyttig förening med 
säte i Gästrikland. Föreningens syfte är att vara en katalysator för 
landsbygdsutveckling i allmänhet och driva Leaderverksamhet i synnerhet. 
 
Allmänna avtalsvillkor, se bilaga. 
 
Om oss kan du läsa på leadergastrikebygdenllu.se. 
 
Eventuella frågor ska vara inkomna senast 21/10 2020.  
Frågor och svar publiceras på vår hemsida. 
 
Svar på upphandlingen ska ha inkommit senast 26/10 2020 till 
helene@leadergastrikebygdenllu.se. 
 
Anbud kan lämnas på film eller stillbild eller upphandlingen i sin helhet. 
 
 
 

 
 
Betalningsvillkor 
30 dagar netto 
 
Underrättelse 
Samtliga leverantörer som lämnat anbud kommer att meddelas vem som fått avtalet via e-post, 
post eller telefon.  
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Sida 2 fylls i av tillfrågad leverantör 

Leverantörsuppgifter 

Anbudsgivare:  

Organisationsnr:  

Adress:  

Telefon:  

 

Kontaktperson, frågor 
(angående anbud):  

Telefon:  

E-post:  

Underrättelse om 
beslut 
(skall sändas till): 

 

 
 
Ange relevant information om varan/tjänsten samt hur det svarar mot beställarens förfrågan 
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Pris 
Pris anges inklusive mervärdesskatt i svenska kronor enligt nedanstående. 

Pris inkl. moms  

Anbudet giltigt t.o.m.  

 


