
 

 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CÔNG LẬP THÀNH PHỐ BOSTON 

  

 
 

THƯ BÁO 

 

Kính gửi: Hội đồng trường công lập Thành phố Boston 

Người gửi: Ủy ban đánh giá công ty tìm kiếm ứng viên Tổng Giám thị 

Ngày:  Ngày 04/04/2022 

Về việc: Đề xuất tài trợ EV00010326 cho Dịch vụ tư vấn tìm kiếm điều hành cho vị trí Tổng Giám 

thị của Hệ thống trường công lập Boston 

 
 

Ủy ban đánh giá đã hoàn thành việc đánh giá bảy đề xuất của nhà thầu nhận được theo Yêu cầu đề xuất (RFP) 

EV00010326 và đệ trình để Hội đồng xem xét phân tích này. Theo kết quả của việc phân tích các đề xuất một 

cách toàn diện, Ủy ban đánh giá nhận thấy rằng One-Four Consulting LLC/JG Consulting đưa ra một giải pháp 

có lợi thế cao có thể đáp ứng nhu cầu của Hệ thống trường công lập Boston.  

 

 

Tổng quan về toàn bộ quá trình: 

Khung thời gian 

RFP đã được phát hành   Ngày 23/02/2022 lúc 12:00 trưa theo giờ EST 

Phụ lục đã được thêm vào  Ngày 18/03/2022 lúc 2:00 chiều theo giờ EST 

Thời hạn cho đề xuất  Ngày 22/03/2022 lúc 12:00 trưa theo giờ EST 

Các cuộc họp Xem xét đề xuất kỹ thuật Ngày 24/03/2022 từ 2:30 - 4:00 chiều theo giờ 

EST 

Ngày 25/03/2022 từ 2:30 - 4:00 chiều theo giờ 

EST 

Phỏng vấn nhà cung cấp về các đề xuất có lợi thế cao Ngày 29/03/2022 từ 3:15 - 5:00 chiều theo giờ 

EST 

Ngày 30/03/2022 từ 3:45 - 4:30 chiều theo giờ 

EST 

Hoàn thiện Đánh giá đề xuất kỹ thuật  Ngày 30/03/2022 từ 4:30 - 5:00 chiều theo giờ 

EST 

Mở Đề xuất định giá Ngày 30/03/2022 từ 5:30 chiều theo giờ EST 

Đề xuất tài trợ dựa trên cả Đề xuất kỹ thuật và định giá Ngày 31/03/2022 từ 2:30 - 4:00 chiều theo giờ 

EST 

 

 



 

 

 

Thành viên Ủy ban đánh giá 

Ông Albert Taylor, Jr. Giám đốc nguồn nhân lực, Hệ thống trường công lập Boston 

Ông Michael O’Neill Phó Chủ tịch, Hội đồng trường công lập Boston, Thành viên của Ủy ban tìm kiếm 

Ông José Valenzuela Giáo viên, Hệ thống trường công lập Boston, Thành viên của Ủy ban tìm kiếm 

 

Giám đốc dự án 

Ông Naveen Reddy Quản lý kinh doanh, Hệ thống trường công lập Boston 

 

Chào hàng: 

Khu học chánh đã nhận được đề xuất từ các công ty sau và đánh giá chúng như đã nêu: 

1. One-Four Consulting LLC/JG Consulting (Có lợi thế cao) 

2. Alma Advisory Group LLC (Có lợi thế cao) 

3. Hazard, Young, Attea & Associates (Có lợi thế) 

4. Greenwood/Asher & Associates, LLC (Có lợi thế) 

5. McPherson & Jacobson, LLC (Có lợi thế) 

6. Ray and Associates, INC (Có lợi thế) 

7. GR Recruiting (Có lợi thế) 

 

 

Đánh giá kỹ thuật:  

Ủy ban đánh giá kỹ thuật đã đánh giá tất cả đề xuất phù hợp với các tiêu chí đánh giá so sánh được nêu trong phần 

6.2 trên trang 14 của RFP. Tiêu chí bao gồm: 

 

Chào hàng Greenwood 

/Asher & 

Associates, 

LLC 

One- Fourth 

Consulting 

LLC/ JG 

Consulting 

Alma 

Advisory 

Group LLC 

McPherson 

& Jacobson, 

L.L.C 

Hazard, 

Young, Attea 

& Associates 

Ray and 

Associates, 

INC 

GR 

Recruiting 

Tiêu chí (Tỷ lệ HA, A, NA, U)        

A. Chất lượng đề xuất HA A A A A A A 

B. Đáp ứng với Phạm vi 

công việc 

A A A A HA A A 

C. Hồ sơ tổ chức 

và Dự án trước đây 

A HA HA NA A NA A 

D. Kế hoạch đa dạng, công 

bằng và hòa nhập (DEI) 

NA A A NA A A A 

        

Xếp hạng tổng thể mà không 

cần phỏng vấn nhà cung cấp 

A HA HA A HA A A 

E. Phỏng vấn/Mô phỏng nhà 

cung cấp (nếu cần) 

 HA HA  A   

        

Xếp hạng tổng thể  HA HA  A   

 

 

 

  



 

 

Đánh giá về đơn giá: 

Tổng đề xuất giá của One-Four Consulting LLC/JG Consulting là $75,000. Phân tích giá đầy đủ có trong trong 

Phụ lục A.  

 

 

Tài trợ: 

Sau khi được Ủy ban đánh giá kỹ lưỡng, sự chấp thuận của quý vị là bắt buộc để trao khoản tài trợ cho công việc 

như được nêu trong “TÌM KIẾM TỔNG GIÁM THỊ CỦA HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON” (RFP 

# EV00010326) cho One-Four Consulting LLC/JG Consulting, là đơn vị cung cấp giải pháp có lợi thế cao nhất 

đáp ứng và vượt các mục tiêu của Hệ thống trường công lập Boston ở mức giá trị tốt nhất. Tổng Giám thị bác bỏ 

khuyến nghị liên quan đến tài trợ của công ty tìm kiếm cho Ủy ban đánh giá. Chúng tôi mong muốn được thảo 

luận về đề xuất này và trả lời các câu hỏi của quý vị trước một cuộc bỏ phiếu liên quan đến việc xác định khoản 

tài trợ này tại cuộc họp ngày 06/04. 

 

Sau cuộc bỏ phiếu xác nhận của Hội đồng Hệ thống trường công lập Boston, Văn phòng dịch vụ kinh doanh BPS 

sẽ giám sát quá trình ký hợp đồng. Không có khoản tài trợ cuối cùng nào được đưa ra cho đến khi có một cuộc bỏ 

phiếu để phê duyệt bởi Hội đồng Hệ thống trường công lập Boston, thực hiện thỏa thuận cuối cùng của Thành phố 

Boston, sự chấp thuận của Thị trưởng Boston và phát hành đơn hàng. 

  



 

 

Phụ lục A: Phân tích giá 

 

Tên nhà cung cấp Tổng chi phí 

Greenwood/Asher & Associates, LLC $125,000 

McPherson & Jacobson, L.L.C $56,450 

Ray and Associates, INC $65,000 

GR Recruiting $48,000 

  

One-Fourth Consulting LLC/JG Consulting $75,000 

Alma Advisory Group LLC $96,000 

Hazard, Young, Attea & Associates $70,000 

 


