
 

 

 بوسطن  مدينة  مدارس  لجنة

 
 

 مذكرة
 

 بوسطن  مدارس لجنة إلى:
 التعليمية للمديرية مدير عن بالبحث المعنية األبحاث شركات تقييم لجنة من:

 2022 أبريل 04 التاريخ:
  العامة   بوسطن  مدارس  مديرية  لمنصب  استشارية  تنفيذي  بحث  خدمات  لتقديم  "EV00010326"  رقم  العروض  تقديم  طلب  توصية رد:

التعليمية 

 
 

  تحليلها  لكم  وتقدم  ،"EV00010326"  رقم  "RFP"  العروض  تقديم  طلب  على  رًدا  عروض  مقدمي  سبعة  بها  تقدم  مقترحات  تقييم  التقييم  لجنة  أكملت
 حالً   تقدم  "One-4th Consulting LLC / JG Consulting"  شركة  أن  للمقترحات  الشامل  التحليل  بعد  التقييم  لجنة  ترى   عليه.  لالطالع

 التعليمية. العامة بوسطن مدارس مديرية احتياجات تلبية يمكنه للغاية مفيًدا
 

 اإلجراءات: على عامة نظرة
 الزمني الجدول

 العروض  تقديم  طلب   إصدار  تاريخ
"RFP " 

 المتحدة  الواليات شرق  بتوقيت ظهًرا 12:00 الساعة 2022 فبراير 23

 المتحدة  الواليات شرق  بتوقيت ظهًرا  2:00 الساعة 2022 مارس 18 الملحق  إضافة

 المتحدة  الواليات شرق  بتوقيت ظهًرا  12:00 الساعة 2022 مارس 22 العروض لتقديم النهائي الموعد

 المتحدة الواليات شرق  بتوقيت  عصًرا 04:00 الساعة إلى ظهًرا 02:30 الساعة من 2022 مارس 24 الفني المقترح مراجعة اجتماعات
 المتحدة الواليات شرق  بتوقيت  عصًرا 04:00 الساعة إلى ظهًرا 02:30 الساعة من 2022 مارس 25

  صاحبة  الشركات  مع  مقابالت   إجراء
 للغاية المفيدة المقترحات

 المتحدة الواليات شرق  بتوقيت  مساءً  05:00 الساعة إلى عصًرا 03:15 الساعة من 2022 مارس 29
 المتحدة الواليات شرق  بتوقيت عصًرا  04:30 الساعة إلى عصًرا 03:45 الساعة من 2022 مارس 30

 المتحدة الواليات شرق  بتوقيت  مساءً  05:00 الساعة إلى عصًرا 04:30 الساعة من 2022 مارس 30 الفني المقترح مراجعة إنهاء

 المتحدة الواليات شرق  بتوقيت مساءً  5:30 الساعة من 2022 مارس 30 المالية المقترحات فتح

 من  كل  على  بناءً   العمل  منح  توصية
 المالي والمقترح الفني المقترح

 المتحدة الواليات شرق  بتوقيت  عصًرا 04:00 الساعة إلى ظهًرا 02:30 الساعة من 2022 مارس 31



 

 

 

 التقييم لجنة أعضاء أسماء
 التعليمية العامة بوسطن مدارس مديرية  في البشري  المال رأس رئيس جونيور  تايلور ألبرت السيد/

 البحث  لجنة في وعضو بوسطن مدارس لجنة رئيس نائب أونيل  مايكل السيد/

 البحث  لجنة في وعضو التعليمية العامة بوسطن مدارس مديرية في معلم فالينزويال  خوسيه السيد/
 
 

 المشروع مدير
 التعليمية العامة بوسطن مدارس مديرية في األعمال مدير ريدي  نافين السيد/

 
 

 العروض  مقدمو
 أدناه: الُمبيَّن النحو على وصنفتها التالية الشركات من مقترحات التعليمية المديرية استلمت
 للغاية(.  )مفيد "One-Fourth Consulting LLC/JG Consulting" شركة -1
 للغاية(. )مفيد "Alma Advisory Group LLC"  شركة -2
 )مفيد(.  "Hazard, Young, Attea & Associates"  شركة -3
 )مفيد(.  "Greenwood/Asher & Associates, LLC" شركة -4
 )مفيد(.  "McPherson & Jacobson, L.L.C" شركة -5
 )مفيد(.  "Ray and Associates, INC" شركة -6
 )مفيد(. "GR Recruiting" شركة -7

 
 

 الفني: التقييم
 العروض  تقديم  طلب  في  14  صفحة  في  2-6  الفقرة  في  عليها  المنصوص  المقارن   التقييم  لمعايير  وفًقا  المقترحات  جميع  الفني   التقييم  لجنة  قيَّمت

"RFP." المعايير: يلي وفيما 
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 معدل) التصنيف

HA, A, NA, U ) 
       

 HA A A A A A A المقترح  جودة -أ
 A A A A HA A A العمل  لنطاق  االستجابة -ب
 والمشاريع  المؤسسة  ملف  -ج

 A HA HA NA A NA A السابقة 

 NA A A NA A A A والدمج  واإلنصاف  التنوع  خطة  -د



 

 

"DEI " 
        

 مقابالت  إجراء  بدون   العام  التصنيف
 A HA HA A HA A A الشركات  مع

  الشركة/العرض   مع  المقابلة  -هـ
 األمر(  لزم )إذا التوضيحي
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   HA HA  A  العام  التصنيف

 
 

 السعر: تقييم
 "أ"   الملحق  يحتوي   .دوالر  75,000  اإلجمالية  قيمته  تبلغ  مالًيا  مقترًحا  "One-Fourth Consulting LLC/JG Consulting"  شركة  قدمت
 .لألسعار شامل عرض على

 

 

 المنح:
د  النحو  على  العمل  منح   على  للموافقة  طلًبا  إليكم  نتوجه  شاماًل،   تقييًما  اللجنة  أجرت  بعدما  العامة   بوسطن  مدارس  لمديرية  مدير  عن  "البحث   في  الُمحدَّ

  تقدم   التي  "One-Fourth Consulting LLC/JG Consulting"   شركة  إلى  "(EV00010326"  رقم  العروض  تقديم  )طلب  التعليمية"
 التعليمية   المديرية  مديرة  قررت  األفضل.  القيمة   مقابل  ويتجاوزها  التعليمية  العامة  بوسطن  مدارس  مديرية  مستهدفات  يستوفي  الذي  إفادة  األكثر  الحل
مة  األبحاث  شركة  إلى  العمل   بمنح  المتعلقة  التوصية  تأجيل  التصويت   قبل  أسئلتكم   واستقبال  التوصية  هذه  مناقشة  قدًما  نتطلع  التقييم.  لجنة  من  الُمقدَّ
 أبريل.  6 في انعقاده المقرر اجتماعكم في العمل هذا منح على

 

 ُيتََّخذ  ولن  التعاقد.  عملية  على  اإلشراف   "BPS"  التعليمية  بالمديرية  األعمال  خدمات  مكتب  سيتولى  إيجابًيا  تصويًتا  بوسطن  مدارس   لجنة  تصويت  بعد
 مدينة   عمدة   وموافقة  بذلك  اتفاقية   على  بوسطن  مدينة  وتوقيع  ذلك،  على  بالموافقة  بوسطن  مدارس   لجنة  تصويت  بعد  إال  العمل  منح  بشأن  نهائي  قرار 

 بذلك.  شراء  أمر وصدور ذلك على بوسطن

 
 األسعار  عرض "أ": الملحق

 

 التكلفة  إجمالي الشركة  اسم
Greenwood/Asher & Associates, LLC 125,000  دوالر 

McPherson & Jacobson, L.L.C 56,450  دوالر 
Ray and Associates, INC 65,000  دوالر 

GR Recruiting 48,000  دوالر 
  

One-Fourth Consulting LLC/JG Consulting 75,000  دوالر 
Alma Advisory Group LLC 96,000  دوالر 

Hazard, Young, Attea & Associates 70,000  دوالر 
 


