Notat

Spørgsmål og svar
Her findes indkomne spørgsmål og styrelsens besvarelser i forbindelse med udbuddet: Formidling af IBA-projektet.
Spørgsmål stillet den 8. august 2019
1) Det fremgår af udbudsmaterialet, at den sidste kvalitative evalueringsrapport
offentliggøres ultimo 2021, samt at formidlingsprojektet forventes at løbe til og
med december 2021. Kan SIRI oplyse mere præcist, hvornår det forventes at resultaterne af den afsluttende evalueringsrapport foreligger (og kan deles med den
vindende tilbudsgiver)? Formidlingen heraf må formodes at være en vigtig del af
projektet, og det vil derfor være godt at vide, hvor lang tid der vil være til at gennemføre formidlingstiltag, der inddrager viden fra denne rapport, inden udgangen
af 2021.
Svar: Det forventes at evalueringsrapporten udkommer august 2021.
2) Forventes det, at vinderen af udbuddet får selvstændig adgang til at redigere i
tekster og indhold på undersiden om projektet på Integrationsviden.dk (fx via
login til de relevante sider via CMS-systemet) eller er det tanken, at upload og
løbende redigering/opdatering af tekster og billeder mv. foretages af SIRI eller af
SIRIs IT-leverandør med udgangspunkt i de tekster/billeder/opdateringer og formidlings-produkter mv., der produceres og fremsendes af tilbudsgiver undervejs?
Svar: Det forventes at tilbudsgiver får selvstændig adgang til redigering af tekster
og opdatering af billeder og formidlingsprodukter
3) Det fremgår af udbudsmaterialet, at tilbudsgiver skal indsende en beskrivelse af
erfaring med løsning af lignende opgaver, samt vedlægge et budget. Kan både
erfaringsbeskrivelsen og budgettet vedlægges som bilag til tilbuddet, eller skal
disse dele indgå i selve tilbuddet (dvs. tælle med ift. omfangsbegrænsningen på
10 sider á 2400 anslag)?
Svar: Erfaring samt budget må gerne vedlægges som bilag.
4) Er det muligt evt. at vedlægge et bilag til tilbuddet med foreløbige visualiseringer (mockups) eller skal sådanne visualiseringer i så fald indgå i selve tilbuddet?
Svar: visualiseringer kan både integreres i tilbud og vedlægges som bilag afhængig
af, hvad der virker meningsfuldt i forhold til læsbarhed af tilbud.
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