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Mall för inköp av växtinredning 

 

Informationen nedan ska ingå i en offert/ett anbud för växtinredning. Texten i offerter/anbud 

som lämnas in av växtinredningsleverantören ska vara klar och tydlig, utan utrymme för 

tolkning. 

 

Val av leverantör: 

Kunden ska alltid se till att den avsedda leverantören har god erfarenhet av växtinredning, 

välutbildad servicepersonal, dokumenterat god ekonomi, miljöcertifiering eller åtminstone en 

dokumenterad miljöpolicy, juridiska avtal och försäkringar för personal och verksamhet samt 

alltid erbjuder servicegaranti. Om kunden är medlem i en branschorganisation är det givetvis 

ett plus.  I anbudet/offerten ska alla företagsuppgifter framgå, som namn, adress, 

organisationsnummer, kontaktperson osv. 

 

Innehåll i anbudet/offerten: 

Ange antalet enheter (arrangemang) och bifoga inredningsförslag/ritningar. Alternativt kan 

köparen ange ett maximibelopp för offerten/anbudet.  Ange huruvida offerten/anbudet gäller 

hela eller delar av upphandlingen.  Ange även sista inlämningsdag och giltighetstid för 

offerten/anbudet. 

 

Krukor: 

Krukans mått ska alltid anges i diameter och höjd. Det ska även anges vilket material den är 

gjord av.  Krukan ska alltid vara vattentät. Det ska finnas en vattentank, och tillräckligt med 

utrymme för rotsystemet att utvecklas. Se även Nordic Greens kvalitetsregler. 

 

Växter: 

Växten ska vara anpassad till den miljö där den placeras, t.ex. ”mycket ljus” med tillgång till 

mycket dagsljus, ”måttligt ljus” med lite dagsljus eller ”lite ljus” utan dagsljus men med 

lampljus. Växten ska vara anpassad till den kruka som den ska stå i med avseende på form 

och storlek. Växtens storlek och form ska alltid beskrivas. Det är viktigt att en växtgaranti om 

att kraftigt försvagade växter byts ut ingår i serviceavtalet.  

 

Se även Nordic Greens kvalitetsregler. 
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Växtmedium/substrat: 

Det är viktigt att man i anbudet/offerten anger vilket växtmedium/substrat som används (t.ex. 

jord, leca eller pimpsten). Se även Nordic Greens kvalitetsregler. 

 

Leverans: 

Ange leveransvillkor. 

Vilka leveranstider gäller? 

Ska slutinspektion genomföras av en oberoende inspektör? 

 

Service: 

Serviceintervall ska anges. 

Det ska beskrivas vad som ingår i servicen, t.ex. beskärning, uppbindning, gödsling, 

skadedjursbekämpning, sundhetskontroll och utbyte av växter.  

Bifoga ett separat serviceavtal. 

Tidpunkt för servicebesök, t.ex. dagtid. 

Ska en oberoende serviceinspektör användas? 

Se även Nordic Greens kvalitetsregler. 

 

Avtalsform: 

Ange om det är ett enskilt avtal eller ett ramavtal, och även avtalsperioden. 

 


