
 

Detta avtal gäller för den som vill bli och är medlem i Bid Manager Community “BIMCOM” 
 
 
Allmänt 
Dessa villkor gäller för medlemskap i BIMCOM och utgör villkoren för medlemskap som ingåtts 
mellan Sobczak and Partners AB (org.nr. 559142-8015) och med det företag som ansökt och 
blivit godkänd som medlem.  
 
BIMCOM erbjuder verktyg och konkreta råd för företag som är medlemmar i hur de ska vinna 
med de anbud som de lämnar in.  
 
Syftet med BIMCOM är att sänka tröskeln för små- och medelstora företag att lämna anbud och 
förstärka kompetensen för befintliga eller nya Bid Managers. BIMCOM tycker nämligen att fler 
företag ska få möjlighet att lämna anbud! 
 
Nyttjande av underlag 
Medlemmen är införstådd med att BIMCOM erbjuder råd, verktyg och mallar som kan hjälpa 
medlemmen att vinna sina anbud och att ansvaret för att tolka råden, använda verktygen och 
mallar åligger medlemmen. BIMCOM:s råd, verktyg och mallar bygger på erfarenhet och 
efterfrågan. BIMCOM uppmanar medlemmarna att alltid vara kritiska och återkoppla om några 
felaktigheter upptäckts i underlaget. BIMCOM har i vissa fall gjort tolkningar och dessa står 
BIMCOM för, men medlemmen åtar sig att dra sina egna slutsatsar.  
 
BIMCOM:s partner 
BIMCOM samarbetar med flera partners och arbetar aktivt för att BIMCOM:s medlemmar ska få 
fördelaktiga erbjudanden hos sina partners. I samband med medlemmen väljer att nyttja 
partners erbjudna tjänster är medlemmen införstådd med att det är en ny 
kund-leverantörsrelation som skapas och att BIMCOM inte blir involverad i den relationen.  
 
Medlemskap  
Medlemskapet i BIMCOM är personligt och kan icke överlåtas av medlemmen till annan person.  
Medlemskapet gäller från den tid medlemmen har anslutit sig till BIMCOM och löper därefter på 
om inte medlemmen aktivt säger upp det.  
 
Medlemmen ansvarar för att informera BIMCOM vid ändring av arbetsgivare, adressändring 
(inkl. ändring av e-postadress).  
 
Vid beviljande av medlemskap ska medlemsavgift betalas. Medlemmar som valt betalsätt via 
kort debiteras omgående. För fakturering gäller 10 dagars betalningsvillkor.  
 
Justering av medlemskontrakt- och villkor 
BIMCOM förbehåller sig rätten att justera villkoren för medlemmen. Vid justeringar till nackdel 
för medlemmen, får medlemmen säga upp medlemskapet med verkan från ändringens 



 

ikraftträdande, om uppsägning görs senast 30 dagar från mottagandet av BIMCOM:s 
information. BIMCOM åtar sig att skriftligen informera medlemmarna om sådana justeringar av 
Medlemskontrakt- och villkor senast 60 dagar innan justeringen träder i kraft. 
 
Medgivande 
Medlemmen samtycker till att BIMCOM får kommunicera med medlemmen via e-post, sms och 
telefon. Medlemmen kan närsomhelst begära att BIMCOM upphör med sin riktade 
kommunikation.  
 
Pris och prisjustering 
BIMCOM har rätt att justera sitt pris en gång per, i samband med att medlemskapet nya period 
(nästkommande år). BIMCOM är skyldig att informera om sådan höjning senast 60 dagar innan 
prishöjningen träder i kraft. Medlemmen kommer att informeras skriftligen per e-post om sådan 
ändring sker. Om medlemmen inte önskar vara medlem för nästkommande period ska 
medlemmen säga upp medlemskapet senast 30 dagar från mottagandet av BIMCOM:s 
information.  
 
Medlemmen ska betala det som framgår av överenskommelsen vid ansökan om medlemskap 
och angivande av faktureringsuppgifter. 
 
Giltighetstid 
Medlemskapet i BIMCOM gäller från det att medlemmen har anslutit dig fram till 31 december 
2021 och därefter förlängs medlemskapet automatiskt ett helt år, om inte medlemmen aktivt 
väljer att säga upp det.  
 
Uppsägning 
Uppsägning av ett medlemskap ska göras skriftligen till BIMCOM, senast 1 december varje år, 
annars förlängs medlemskapet med ett ett år för nästkommande period. Uppsägningen ska 
bekräftas av BIMCOM.  
 
Utebliven betalning 
Om medlemmen inte betalar medlemskapet innan fakturan har förfallit, enligt sista 
betalningsdag på fakturan för sitt medlemskap äger BIMCOM rätten att inte ge eller blockera 
tillgången med medlemssidorna på BIMCOM fram till att fakturan är betald. 
 
Lagval och tvistelösning 
Avtalsbestämmelser ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist mellan BIMCOM och medlem 
med anledning av dessa avtalsbestämmelser ska avgöras av svensk domstol. BIMCOM och 
medlemmen ska dock i första hand försöka komma överens. 
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