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Historia zmian

1. 7.04.2009 Krzysztof Magosa Pierwsza wersja dokumentacji

2. 8.04.2009 Krzysztof Magosa Określenie podziału rynków

3. 23.04.2009 Krzysztof Magosa Określenie wymaganych danych

4. 24.04.2009 Filip Dąbek Zmiana typ na typdzialki, zmiana dojazd na drogadojazdowa

5. 08.05.2009 Filip Dąbek Dopisanie ograniczeń na rok budowy i daty aktualizacji

6. 18.05.2009 Filip Dąbek Dopisania ograniczenia na powtarzające się opisy

7. 28.05.2009 Filip Dąbek Usunięcie pól agent_ i dodanie agent_licencja

8. 29.06.2009 Filip Dąbek Zmiana agent_licencja na numer_licencji_posrednika

9. 02.07.2010 Artur Świerc Dodanie obsługi lokali użytkowych oraz kontaktów oferty

10. 15.10.2010 Filip Dąbek Powierzchnia działki przestaje być polem obowiązkowym

11. 26.10.2010 Filip Dąbek Informacja o obsłudze importów przyrostowych

12. 30.03.2011 Filip Dąbek Informacja o obsłudze „piętra” przyziemie

13. 24.01.2012 Filip Dąbek Przywrócenie pola agent_licencja jako właściwości agenta

14. 24.04.2012 Filip Dąbek Zmiana adresu siedziby tabelaofert.pl

15. 02.07.2014 Filip Dąbek Obsługa przetargów, usunięcie nieaktywnych pól

16. 17.08.2015 Filip Dąbek Dodanie informacji o obsłudze importów przyrostowych

17. 01.09.2017 Filip Dąbek Dodanie obsługi pola lokalizacjawidoczna

18. 10.08.2018 Filip Dąbek Zmiana typu biur na lokal użytkowy, aktualizacja przeznaczenia

19. 10.08.2018 Filip Dąbek Usunięcie list dopuszczalnych wartości, obowiązuje format.xml

20. 10.02.2022 Filip Dąbek Zmiana dom_szeregowiec na dom_szeregowy

21. 14.02.2022 Filip Dąbek Dodanie obsługi pola miejscaparkingowe
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Dane ofert do serwisu należy dostarczać w pliku ZIP wewnątrz którego znajduje się:

● Plik XML o nazwie oferty.xml, którego format zdefiniowano poniżej

● Zdjęcia w formacie JPG

● Rzuty w formacie JPG

Typy danych

Typ Opis

boolean Znacznik prawda/fałsz.
Wartości tak, t, T, true, 1 są interpretowane jako prawda, każde inne jako fałsz.

float Liczba zmiennoprzecinkowa

integer Liczba całkowita

text Tekst, dopuszczalne wartości mogą być ograniczone do określonego zbioru.

Struktura pliku XML (w przypadku niezgodności dane z pliku format.xml są obowiązujące)

<plik>
Główny znacznik, kontener wszystkich danych

<header>
Znacznik obejmujący nagłówki

<informacje>różne informacje</informacje>
Dodatkowe informacje, pomijane przez importer

<agencja>A. Gencja Sp. z o.o.</agencja>
Nazwa agencji nieruchomości, pomijane przez importer
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<data>2009-02-05 15:06:13</data>
Czas eksportu w formacie rrrr-mm-dd hh:mm:ss
 
<cel>tabelaofert.pl</cel>
Stała wartość – tabelaofert.pl

<zawartosc_pliku>calosc</zawartosc_pliku>
Format importu, dopuszczalne wartości:  calosc, przyrost. Uwaga: przy przysyłaniu nowych plików 
przyrostowych należy pamiętać, aby nie nadpisywać starszych i dodawać np. datę do nazwy pliku.

Dodatkowo dla przyrostowych jest możliwe użycie znacznika oznaczającego usunięcie oferty w postaci:
<oferta_usun>

<id> - identyfikator oferty
</oferta_usun>

Takie znaczniki powinny znaleźć się pod odpowiednimi znacznikami <dzial> (na tym samym poziomie co 
<oferta>), dla każdej usuwanej oferty osobny znacznik <oferta_usun>.

<inwestycja_id>1234</inwestycja_id>
Pole zawiera identyfikator inwestycji. Używane na rynku pierwotnym w celu zaimportowania ofert do 
konkretnej inwestycji.

</header>
Koniec nagłówków

<lista_ofert>
Kontener dla wszystkich ofert

<dzial tab="mieszkania" typ="sprzedaz">
Kontener grupujący oferty danego typu.
Dopuszczalne wartości dla tab:  mieszkania, domy, dzialki, lokale
Dopuszczalne wartości dla typ:  sprzedaz, wynajem

<oferta>
Znacznik rozpoczynający definicję oferty

<id>12345</id>
Unikatowy identyfikator oferty o maksymalnej długości 16 znaków,
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złożony z małych i wielkich liter, cyfr, ukośnika (/), myślnika (-), podkreślenia (_).

<cena waluta="PLN">123456.00</cena>
Dla sprzedaży cena całkowita, dla wynajmu czynsz całkowity.
Dopuszczalne wartości dla waluta: PLN, USB, EUR, GBP.
Maksimum 12 cyfr, z czego 2 po przecinku.

<param nazwa="dataaktualizacji" typ="text">2009-12-31</param>
Data aktualizacji danych lokalu w formacie rrrr-mm-dd

<param nazwa="wojewodztwo" typ="text">mazowieckie</param>
Województwo

<param nazwa="powiat" typ="text">Gdańsk</param>
Powiat

<param nazwa="gmina" typ="text">Gdańsk</param>
Gmina

<param nazwa="miasto" typ="text">Gdańsk</param>
Miasto

<param nazwa="dzielnica" typ="text">Wrzeszcz</param>
Dzielnica

<param nazwa="ulica" typ="text">ul. Uliczna</param>
Ulica

<param nazwa="nrmieszkania" typ="text">A/0/1</param>
Nazwa lokalu w systemie oferenta, maksimum 60 znaków.
Prezentowane wyłącznie na rynku pierwotnym.

<param nazwa="lokalizacjawidoczna" typ="boolean">tak</param>
Czy oferta będzie wyświetlana na mapie.

<param nazwa="powierzchnia" typ="float">81.50</param>
Powierzchnia całkowita nieruchomości w metrach kwadratowych.
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Maksimum 12 cyfr, z czego 2 po przecinku.

<param nazwa="pietro" typ="integer">5</param>
Piętro na którym znajduje się lokal (parter – 0, -1 – przyziemie).

<param nazwa="liczbapokoi" typ="integer">3</param>
Liczba pokoi
<param nazwa="rokbudowy" typ="integer">1980</param>
Rok budowy nieruchomości w formacie rrrr
Prezentowane wyłącznie na rynku wtórnym.

<param nazwa="liczbapieter" typ="integer">8</param>
Liczba pięter

<param nazwa="liczbakondygnacjipodziemnych" typ="integer">5</param>
Liczba kondygnacji podziemnych.
Prezentowane wyłącznie na rynku pierwotnym.

<param nazwa="liczbapoziomow" typ="integer">1</param>
Liczba poziomów (używane w przypadku mieszkań)

<param nazwa="materialbudowy" typ="text">pustak</param>
Materiał, z którego zbudowano budynek.

<param nazwa="typzabudowy" typ="text">blok</param>
Typ budynku.
Prezentowane wyłącznie dla mieszkań na rynku wtórnym.

<param nazwa="opis" typ="text"><![CDATA[Opis oferty z ew. prostymi znacznikami
np. <br />, <li>]]></param>
Opis oferty, może zawierać proste znaczniki HTML (p, a, em, strong, ul, li,ol, h1, h2, h3, h4, h5, h6, br, b, 
img, div).

<param nazwa="uwagi" typ="text"><![CDATA[Uwagi – opis]]></param>
Uwagi do oferty, mogą zawierać proste znaczniki HTML (p, a, em, strong, ul, li,ol, h1, h2, h3, h4, h5, h6, 
br, b, img, div).

Tabelaofert.pl Sp. z o.o.

ul. Dywizjonu 303 129b, 01-470 Warszawa

tel.: +48 22 318 72 00
faks: +48 22 318 72 10
bok@tabelaofert.pl
www.tabelaofert.pl

KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
XIII Wydział Gospodarczy, nr 0000315301
NIP: 522-28-95-454
Kapitał zakładowy: 851 000 PLN

http://www.tabelaofert.pl/


Format importu
TabelaOfert.pl

Strona 7 z 31

<param nazwa="typpowierzchnimagazynowej" typ="text">piwnica</param>
Typ powierzchni magazynowej.
Prezentowane wyłącznie dla mieszkań.

<param nazwa="powierzchniadodatkowa" typ="float">3.00</param>
Powierzchnia dodatkowa w metrach kwadratowych.
Maksimum 8 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie dla mieszkań i domów.

<param nazwa="cenapowierzchnidodatkowej" typ="float">1000.00</param>
Cena powierzchni dodatkowej.
Maksimum 10 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie na rynku pierwotnym dla mieszkań i domów.

<param nazwa="typpowierzchnidodatkowej" typ="text">balkon</param>
Typ powierzchni dodatkowej.
Prezentowane wyłącznie dla mieszkań i domów.

<param nazwa="opispowierzchnidodatkowej" typ="text"><![CDATA[Opis powierzchni 
dodatkowej]]></param>
Opis powierzchni dodatkowej.
Prezentowane wyłącznie na rynku pierwotnym dla mieszkań i domów.

<param nazwa="typgarazu" typ="text">garaz</param>
Typ garażu.
Dopuszczalne wartości: garaz, garaz_obowiazkowo, parking_podziemny, inny, brak, garaz_opcja, 
parking_podziemny_opcja, parking_naziemny, parking_naziemny_opcja, wiata, wiata_opcja, 
garaz_wolnostojacy, garaz_w_budynku.
Prezentowane wyłącznie dla mieszkań i domów.

<param nazwa="cenagarazu" typ="float">20000.00</param>
Cena garażu, dotyczy tylko rynku pierwotnego.
Maksimum 8 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie dla mieszkań i domów na rynku pierwotnym.

<param nazwa="opisplatnoscigarazu" typ="text">brak</param>
Opis płatności za garaż, dotyczy tylko rynku pierwotnego.
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Prezentowane wyłącznie dla mieszkań i domów na rynku pierwotnym.

<param nazwa="opiswykonczenia" typ="text"><![CDATA[Opis wykończenia]]></param>
Opis wykończenia.

<param nazwa="stanlazienki" typ="text">bardzo_dobry</param>
Stan łazienki.
Prezentowany wyłącznie dla mieszkań na rynku wtórnym.

<param nazwa="typkuchni" typ="text">brak_danych</param>
Typ kuchni.
Prezentowany wyłącznie dla mieszkań na rynku wtórnym.

<param nazwa="stan" typ="text">wykonczony_pod_klucz</param>
Stan nieruchomości.
Prezentowany wyłącznie dla mieszkań i domów na rynku wtórnym.

<param nazwa="zwalnianeod" typ="text">wolne_za_3_miesiace</param>
Okres po jakim nieruchomość zostanie zwolniona.
Prezentowane wyłącznie na rynku wtórnym w postaci pola „Wolne od”.

<param nazwa="naokres" typ="text">wakacyjny</param>
Okres na jaki można wynająć nieruchomość.
Prezentowane wyłącznie na rynku wtórnym.

<param nazwa="forma_wlasnosci" typ="text">hipoteczne</param>
Typ własności nieruchomości.
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<param nazwa="czynsz" typ="float">200.00</param>
Dodatkowe opłaty, oprócz głównej ceny najmu.
Maksimum 8 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie na rynku wtórnym.

<param nazwa="cenanajmuobejmujeczynsz" typ="boolean">nie</param>
Pole to określa czy czynsz jest wliczony w cenę najmu
Prezentowane wyłącznie na rynku wtórnym dla wynajmu.

<param nazwa="drogadojazdowa" typ="text">polny</param>
Typ dojazdu do nieruchomości.
Prezentowany wyłącznie dla domów i działek na rynku wtórnym.

<param nazwa="wysokoscpomieszczen" typ="float">3.80</param>
Wysokość pomieszczeń w metrach.
Maksimum 5 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie na rynku pierwotnym.

<param nazwa="x" typ="float">12.3456</param>
Współrzędna X na mapie Google

<param nazwa="y" typ="float">32.1098</param>
Współrzędna Y na mapie Google

<param nazwa="powierzchniadzialki" typ="float">123.40</param>
Powierzchnia działki w metrach kwadratowych.
Maksimum 8 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie dla domów.

<param nazwa="szerokoscdzialki" typ="float">10.20</param>
Szerokość działki  w metrach.
Maksimum 8 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie na rynku wtórnym dla domów.
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<param nazwa="dlugoscdzialki" typ="float">12.12</param>
Długość działki w metrach.
Maksimum 8 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie na rynku wtórnym dla domów.

<param nazwa="cenadzialki" typ="float">100000.00</param>
Cena działki.
Maksimum 10 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie na rynku pierwotnym dla domów.

<param nazwa="cenadomu" typ="float">110000.00</param>
Cena domu.
Maksimum 10 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie na rynku pierwotnym dla domów.

<param nazwa="zagospodarowanie" typ="text">pusta</param>
Obecne zagospodarowanie działki
Prezentowane wyłącznie na rynku wtórnym dla działek.

<param nazwa="obreb" typ="text"><![CDATA[Bukowiec]]></param>
Nazwa obrębu
Prezentowane wyłącznie na rynku pierwotnym dla działek.

<param nazwa="nrksiegiw" typ="text"><![CDATA[GD1K/00203437/1]]></param>
Numer księgi wieczystej.
Prezentowane wyłącznie na rynku pierwotnym dla działek.

<param nazwa="typdzialki" typ="text">inwestycyjna</param>
Typ działki.
Prezentowane wyłącznie dla działek, domów i lokali użytkowych.

<param nazwa="miejscaparkingowe" typ="integer">10</param>
Liczba miejsca parkingowych.
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<param nazwa="przetarg" typ="boolean">nie</param>
Oznaczenie ofert przetargowych.
Dotyczy działek.

<param nazwa="termin_przetarg" typ="text">2014-07-01 12:00:00</param>
Termin przetargu dla ofert przetargowych.
Dotyczy działek.

<param nazwa="typlokalu" typ="text">uslugi</param>
Typ lokalu komercyjnego.
Dopuszczalne wartości: biuro, magazyn, uslugi, gastronomia.
Prezentowane wyłącznie dla nieruchomości komercyjnych.

<param nazwa="przeznaczenie" typ="text">centrum_handlowe</param>
Alternatywne przeznaczenie lokalu.
Dopuszczalne wartości: biuro, handel_i_uslugi, gastronomia.
Prezentowane dla lokali użytkowych, jest to wyszczególniony typ lokalu.

<param nazwa="liczbapomieszczen" typ="integer">10</param>
Liczba pomieszczeń w lokalu komercyjnym.
Prezentowane wyłącznie dla nieruchomości komercyjnych.

<param nazwa="powierzchniaminimalna" typ="float">40.00</param>
Najmniejszy dostępny moduł.
Maksimum 12 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie dla nieruchomości komercyjnych.

<param nazwa="powierzchniadostepna" typ="float">150.00</param>
Powierzchnia dostępna.
Maksimum 12 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie dla nieruchomości komercyjnych.

<param nazwa="depozyt" typ="text"><![CDATA[Opis depozytu]]></param>
Opis depozytu
Prezentowane wyłącznie dla magazynów przy wynajmie.

<param nazwa="minimalnyokresnajmu" typ="integer">30</param>
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Minimalny okres najmu.
Maksimum 3 cyfry.
Prezentowane wyłącznie dla nieruchomości komercyjnych.

<param nazwa="obecnezagospodarowanie" typ="text"><![CDATA[Opis 
zagospodarowania]]></param>
Opis obecnego zagospodarowania.

<param nazwa="uzbrojenie" typ="text"><![CDATA[Opis uzbrojenia]]></param>
Opis uzbrojenia działki (media itd.)

<param nazwa="opisplatnosci" typ="text"><![CDATA[Opis płatności]]></param>
Opis płatności.
Prezentowane wyłącznie na rynku pierwotnym.

<param nazwa="powierzchniaefektywna" typ="float">150.00</param>
Dopuszczalna powierzchnia zabudowy.
Maksimum 12 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie dla działek.

<param nazwa="oplatymkw" typ="float">10.00</param>
Opłata za metr kwadratowy.
Maksimum 8 cyfr, z czego 2 po przecinku.
Prezentowane wyłącznie dla nieruchomości komercyjnych.

<param nazwa="numer_licencji_posrednika" typ="integer">1234</param> 
Nr licencji pośrednika

<param nazwa="agent_nazwisko" typ="text">Jan Kowalski</param>
Nazwisko agenta obsługującego daną ofertę. 

<param nazwa="agent_email" typ="text">jan@kowalski.pl</param>
Email agenta obsługującego daną ofertę.

<param nazwa="agent_tel_biuro" typ="text">123 456 789</param>
Telefon biurowy agenta obsługującego daną ofertę.
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<param nazwa="agent_tel_kom" typ="text">600 700 800</param>
Telefon komórkowy agenta obsługującego daną ofertę.

<param nazwa="agent_licencja" typ="text">555</param>
Numer licencji agenta obsługującego daną ofertę.

<wyposazenieokolica>
Kontener dla znaczników opisujących wyposażenie nieruchomości i okolicę.

<param nazwa="budynek_bank" typ="boolean">nie</param>
Bank w budynku

<param nazwa="budynek_bankomat" typ="boolean">nie</param>
Bankomat w budynku

<param nazwa="budynek_basen" typ="boolean">nie</param>
Basen w budynku

<param nazwa="budynek_fitness" typ="boolean">nie</param>
Klub fitness w budynku

<param nazwa="budynek_kotlownia" typ="boolean">nie</param>
Własna kotłownia w budynku

<param nazwa="budynek_ogrody_na_dachach" typ="boolean">nie</param>
Ogrody na dachach budynku

<param nazwa="budynek_patio" typ="boolean">nie</param>
Patio

<param nazwa="budynek_podjazd_dla_niepelnosprawnych" typ="boolean">nie</param>
Podjazd dla niepełnosprawnych

<param nazwa="budynek_rampa_kolejowa" typ="boolean">nie</param>
Rampa kolejowa
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<param nazwa="budynek_rampa_samochodowa" typ="boolean">nie</param>
Rampa samochodowa

<param nazwa="budynek_recepcja" typ="boolean">nie</param>
Recepcja w budynku

<param nazwa="budynek_restauracja" typ="boolean">nie</param>
Restauracja w budynku

<param nazwa="budynek_uslugi" typ="boolean">nie</param>
Usługi w budynku

<param nazwa="budynek_winda" typ="boolean">nie</param>
Winda

<param nazwa="gimnazjum" typ="boolean">nie</param>
Gimnazjum w okolicy

<param nazwa="liceum" typ="boolean">nie</param>
Liceum w okolicy

<param nazwa="przedszkole" typ="boolean">nie</param>
Przedszkole w okolicy

<param nazwa="szkola_podstawowa" typ="boolean">nie</param>
Szkoła podstawowa w okolicy

<param nazwa="szkola_wyzsza" typ="boolean">nie</param>
Szkoła wyższa w okolicy

<param nazwa="zlobek" typ="boolean">nie</param>
Żłobek w okolicy

<param nazwa="instalacje_cctv" typ="boolean">nie</param>
Telewizja przemysłowa CCTV

<param nazwa="instalacje_czujniki_antywlamaniowe" typ="boolean">nie</param>
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Czujniki antywłamaniowe

<param nazwa="instalacje_czujniki_dymu" typ="boolean">nie</param>
Czujniki dymu

<param nazwa="instalacje_czujniki_ognia" typ="boolean">nie</param>
Czujniki ognia

<param nazwa="instalacje_czujniki_ruchu" typ="boolean">nie</param>
Czujniki ruchu

<param nazwa="instalacje_klimatyzacja" typ="boolean">nie</param>
Klimatyzacja

<param nazwa="instalacje_kontrola_dostepu" typ="boolean">nie</param>
Kontrola dostępu

<param nazwa="instalacje_tryskacze" typ="boolean">nie</param>
Instalacja tryskaczowa

<param nazwa="instalacje_wentylacja_mechaniczna" typ="boolean">nie</param>
Wentylacja mechaniczna

<param nazwa="instalacje_aparat_domofon" typ="boolean">nie</param>
Domofon

<param nazwa="instalacje_aparat_telefon" typ="boolean">nie</param>
Telefon

<param nazwa="instalacje_aparat_wideofon" typ="boolean">nie</param>
Wideofon

<param nazwa="instalacje_energia_elektryczna" typ="boolean">nie</param>
Energia elektryczna

<param nazwa="instalacje_gniazda_elektryczne" typ="boolean">nie</param>
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Gniazda elektryczne

<param nazwa="instalacje_gniazdo_telefon" typ="boolean">nie</param>
Gniazdo telefoniczne

<param nazwa="instalacje_gniazdo_tvsat" typ="boolean">nie</param>
Gniazdo telewizji satelitarnej

<param nazwa="instalacje_instalacja_el_bez_opraw" typ="boolean">nie</param>
Instalacja elektryczna bez opraw

<param nazwa="instalacje_instalacja_internet" typ="boolean">nie</param>
Instalacja internetowa

<param nazwa="instalacje_isdn" typ="boolean">nie</param>
ISDN

<param nazwa="instalacje_lan" typ="boolean">nie</param>
Wewnętrzna sieć komputerowa

<param nazwa="instalacje_okablowanie_strukturalne" typ="boolean">nie</param>
Okablowanie strukturalne

<param nazwa="instalacje_oswietlenie_w_kuchni" typ="boolean">nie</param>
Oświetlenie w kuchni

<param nazwa="instalacje_oswietlenie_w_lazience" typ="boolean">nie</param>
Oświetlenie w łazience

<param nazwa="instalacje_oswietlenie_w_pokojach" typ="boolean">nie</param>
Oświetlenie w pokojach

<param nazwa="instalacje_oswietlenie_w_przedpokoju" typ="boolean">nie</param>
Oświetlenie w przedpokoju

<param nazwa="instalacje_swiatlowod" typ="boolean">nie</param>
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Światłowód

<param nazwa="instalacje_tv_kablowa" typ="boolean">nie</param>
Telewizja kablowa

<param nazwa="instalacje_videofon" typ="boolean">nie</param>
Instalacja wideofoniczna

<param nazwa="instalacje_wlaczniki_oswietlenia" typ="boolean">nie</param>
Włączniki oświetlenia

<param nazwa="instalacje_wlasna_centrala_telefon" typ="boolean">nie</param>
Własna centrala telefoniczna

<param nazwa="instalacje_armatura_prysznic" typ="boolean">nie</param>
Armatura łazienkowa prysznicowa

<param nazwa="instalacje_armatura_umywalka" typ="boolean">nie</param>
Armatura łazienkowa umywalkowa

<param nazwa="instalacje_armatura_wanna" typ="boolean">nie</param>
Armatura łazienkowa wannowa

<param nazwa="instalacje_bidet" typ="boolean">nie</param>
Bidet

<param nazwa="instalacje_brodzik" typ="boolean">nie</param>
Brodzik

<param nazwa="instalacje_co_grzejniki_plytowe" typ="boolean">nie</param>
Instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami płytowymi

<param nazwa="instalacje_co_grzejniki_zeberkowe" typ="boolean">nie</param>
Instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami żeberkowymi

<param nazwa="instalacje_co_licznik_zuzycia" typ="boolean">nie</param>
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Liczniki zużycia energii cieplnej

<param nazwa="instalacje_gaz_ze_zbiornika" typ="boolean">nie</param>
Gaz ze zbiornika

<param nazwa="instalacje_gaz_z_sieci" typ="boolean">nie</param>
Gaz z sieci

<param nazwa="instalacje_kabina_prysznicowa" typ="boolean">nie</param>
Kabina prysznicowa

<param nazwa="instalacje_kanalizacja" typ="boolean">nie</param>
Kanalizacja

<param nazwa="instalacje_kanalizacja_pcv" typ="boolean">nie</param>
Instalacja kanalizacyjna z PCV

<param nazwa="instalacje_liczniki_zuzycia_wody" typ="boolean">nie</param>
Liczniki zużycia wody zimnej i ciepłej

<param nazwa="instalacje_licznik_zuzycia_gazu" typ="boolean">nie</param>
Liczniki zużycia gazu

<param nazwa="instalacje_muszla" typ="boolean">nie</param>
Muszla klozetowa

<param nazwa="instalacje_oczyszczalnia" typ="boolean">nie</param>
Oczyszczalnia ścieków

<param nazwa="instalacje_punkty_poboru_zaslepione" typ="boolean">nie</param>
Punkty poboru wody - zaślepione korkami

<param nazwa="instalacje_studnia" typ="boolean">nie</param>
Studnia

<param nazwa="instalacje_umywalka" typ="boolean">nie</param>
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Umywalka

<param nazwa="instalacje_wanna" typ="boolean">nie</param>
Wanna

<param nazwa="instalacje_woda_ciepla" typ="boolean">nie</param>
Wodociąg z ciepłą wodą

<param nazwa="instalacje_woda_zimna" typ="boolean">nie</param>
Wodociąg z zimną wodą

<param nazwa="instalacje_wodna_polietylen" typ="boolean">nie</param>
Instalacja wodna - z polietylenu

<param nazwa="instalacje_zawor_pralki" typ="boolean">nie</param>
Z zaworem do pralki

<param nazwa="instalacje_zbiornik_osadowy" typ="boolean">nie</param>
Zbiornik osadowy

<param nazwa="dworzec_autobusowy" typ="boolean">nie</param>
Dworzec autobusowy

<param nazwa="dworzec_kolejowy" typ="boolean">nie</param>
Dworzec kolejowy

<param nazwa="kolej_podmiejska" typ="boolean">nie</param>
Kolej podmiejska

<param nazwa="przystanek_autobusowy" typ="boolean">nie</param>
Przystanek autobusowy

<param nazwa="przystanek_tramwajowy" typ="boolean">nie</param>
Przystanek tramwajowy

<param nazwa="przystanek_trolejbusowy" typ="boolean">nie</param>
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Przystanek trolejbusowy

<param nazwa="stacja_metra" typ="boolean">nie</param>
Stacja metra

<param nazwa="wyposazenie_aranzacja" typ="boolean">nie</param>
Indywidualna aranżacja wnętrza

<param nazwa="wyposazenie_kran" typ="boolean">nie</param>
Kran

<param nazwa="wyposazenie_kuchenka_elektryczna" typ="boolean">nie</param>
Kuchenka elektryczna

<param nazwa="wyposazenie_kuchenka_gazowa" typ="boolean">nie</param>
Kuchenka gazowa

<param nazwa="wyposazenie_lodowka" typ="boolean">nie</param>
Lodówka

<param nazwa="wyposazenie_mikrofalowka" typ="boolean">nie</param>
Mikrofalówka

<param nazwa="wyposazenie_okap" typ="boolean">nie</param>
Okap

<param nazwa="wyposazenie_piekarnik" typ="boolean">nie</param>
Piekarnik

<param nazwa="wyposazenie_plyta_grzejna" typ="boolean">nie</param>
Płyta grzejna

<param nazwa="wyposazenie_pralka" typ="boolean">nie</param>
Pralka

<param nazwa="wyposazenie_suszarka" typ="boolean">nie</param>
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Suszarka

<param nazwa="wyposazenie_szafy_wnekowe" typ="boolean">nie</param>
Szafy wnękowe

<param nazwa="wyposazenie_umeblowanie_kuchni" typ="boolean">nie</param>
Umeblowanie kuchni

<param nazwa="wyposazenie_umeblowanie_salonu" typ="boolean">nie</param>
Umeblowanie mieszkaniowe w salonie

<param nazwa="wyposazenie_umeblowanie_sypialni" typ="boolean">nie</param>
Umeblowanie mieszkaniowe w sypialni

<param nazwa="wyposazenie_zlew" typ="boolean">nie</param>
Zlew

<param nazwa="wyposazenie_zmywarka" typ="boolean">nie</param>
Zmywarka

<param nazwa="media_gaz" typ="boolean">nie</param>
Gaz, flaga stosowana tylko na działkach

<param nazwa="media_kanalizacja" typ="boolean">nie</param>
Kanalizacja, flaga stosowana tylko na działkach

<param nazwa="media_prad" typ="boolean">nie</param>
Prąd, flaga stosowana tylko na działkach

<param nazwa="media_szambo" typ="boolean">nie</param>
Szambo, flaga stosowana tylko na działkach

<param nazwa="media_woda" typ="boolean">nie</param>
Woda, flaga stosowana tylko na działkach

<param nazwa="apteka" typ="boolean">nie</param>
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Apteka

<param nazwa="bankomat" typ="boolean">nie</param>
Bankomat

<param nazwa="biblioteka" typ="boolean">nie</param>
Biblioteka

<param nazwa="centrum_handlowe" typ="boolean">nie</param>
Centrum handlowe

<param nazwa="poczta" typ="boolean">nie</param>
Poczta

<param nazwa="przychodnia" typ="boolean">nie</param>
Przychodnia

<param nazwa="szpital" typ="boolean">nie</param>
Szpital

<param nazwa="posadzki_deska_w_pokojach_egzotyczna" typ="boolean">nie</param>
Deska podłogowa w pokojach (drewno egzotyczne)

<param nazwa="posadzki_deska_w_pokojach_zwykla" typ="boolean">nie</param>
Deska podłogowa w pokojach (drewno zwykłe)

<param nazwa="posadzki_deska_w_przedpokoju_egzotyczna" 
typ="boolean">nie</param>
Deska podłogowa w przedpokoju (drewno egzotyczne)

<param nazwa="posadzki_deska_w_przedpokoju_zwykla" typ="boolean">nie</param>
Deska podłogowa w przedpokoju (drewno zwykłe)

<param nazwa="posadzki_gladz_cementowa" typ="boolean">nie</param>
Posadzka cementowa zatarta na gładko
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<param nazwa="posadzki_granit" typ="boolean">nie</param>
Granit

<param nazwa="posadzki_listwy_przypodlogowe" typ="boolean">nie</param>
Listwy przypodłogowe

<param nazwa="posadzki_marmur" typ="boolean">nie</param>
Marmur

<param nazwa="posadzki_panele_w_pokojach" typ="boolean">nie</param>
Panele podłogowe w pokojach

<param nazwa="posadzki_panele_w_przedpokoju" typ="boolean">nie</param>
Panele podłogowe w przedpokoju

<param nazwa="posadzki_parkiet_w_pokojach_egzotyczny" 
typ="boolean">nie</param>
Parkiet w pokojach (drewno egzotyczne)

<param nazwa="posadzki_parkiet_w_pokojach_zwykly" typ="boolean">nie</param>
Parkiet w pokojach (drewno zwykłe)

<param nazwa="posadzki_parkiet_w_przedpokoju_egzotyczny" 
typ="boolean">nie</param>
Parkiet w przedpokoju (drewno egzotyczne)

<param nazwa="posadzki_parkiet_w_przedpokoju_zwykly" typ="boolean">nie</param>
Parkiet w przedpokoju (drewno zwykłe)

<param nazwa="posadzki_podlogi_techniczne" typ="boolean">nie</param>
Podłogi techniczne

<param nazwa="posadzki_terakota_w_kuchni" typ="boolean">nie</param>
Terakota w kuchni (+ fuga)
<param nazwa="posadzki_terakota_w_lazience" typ="boolean">nie</param>
Terakota w łazience (+ fuga)
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<param nazwa="posadzki_terakota_w_przedpokoju" typ="boolean">nie</param>
Terakota w przedpokoju (+ fuga)
<param nazwa="posadzki_terakota_w_toalecie" typ="boolean">nie</param>
Terakota w toalecie (+ fuga)

<param nazwa="gory" typ="boolean">nie</param>
Góry

<param nazwa="jezioro" typ="boolean">nie</param>
Jezioro

<param nazwa="las" typ="boolean">nie</param>
Las

<param nazwa="morze" typ="boolean">nie</param>
Morze

<param nazwa="park" typ="boolean">nie</param>
Park

<param nazwa="rzeka" typ="boolean">nie</param>
Rzeka

<param nazwa="staw" typ="boolean">nie</param>
Staw

<param nazwa="basen" typ="boolean">nie</param>
Basen

<param nazwa="kino" typ="boolean">nie</param>
Kino

<param nazwa="klub_fitness" typ="boolean">nie</param>
Klub fitness
<param nazwa="korty_tenisowe" typ="boolean">nie</param>
Korty tenisowe
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<param nazwa="teatr" typ="boolean">nie</param>
Teatr

<param nazwa="schody_drewniana_obudowa" typ="boolean">nie</param>
Drewniana obudowa schodów

<param nazwa="schody_konstrukcja_metal" typ="boolean">nie</param>
Schody o konstrukcji metalowej

<param nazwa="schody_okladzina_scian_drewno" typ="boolean">nie</param>
Drewniana okładzina ścienna

<param nazwa="schody_okladzina_scian_kamien" typ="boolean">nie</param>
Kamienna okładzina ścienna

<param nazwa="schody_plytki_gres" typ="boolean">nie</param>
Płytki gres

<param nazwa="schody_porecze_drewno" typ="boolean">nie</param>
Poręcze schodów drewniane

<param nazwa="schody_porecze_metal" typ="boolean">nie</param>
Poręcze schodów metalowe

<param nazwa="schody_posadzka_kamien" typ="boolean">nie</param>
Posadzka kamienna

<param nazwa="schody_ruchome" typ="boolean">nie</param>
Schody ruchome

<param nazwa="schody_wylewka_beton" typ="boolean">nie</param>
Wylewka betonowa

<param nazwa="sciany_farba_scienna" typ="boolean">nie</param>
Farba ścienna
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<param nazwa="sciany_glazura_w_kuchni_cale_sciany" typ="boolean">nie</param>
Glazura w kuchni (całe ściany)

<param nazwa="sciany_glazura_w_lazience_cale_sciany" typ="boolean">nie</param>
Glazura w łazience (całe ściany)

<param nazwa="sciany_glazura_w_lazience_czesciowo" typ="boolean">nie</param>
Glazura w łazience (częściowo)

<param nazwa="sciany_glazura_w_toalecie" typ="boolean">nie</param>
Glazura w toalecie

<param nazwa="sciany_tynki_gipsowe_na_mokro" typ="boolean">nie</param>
Tynki na ścianach - gipsowe wykonane na mokro

<param nazwa="stolarka_drewno" typ="boolean">nie</param>
Stolarka okienna drewniana

<param nazwa="stolarka_drzwi_wejsciowe_drewno" typ="boolean">nie</param>
Drzwi wejściowe do lokalu drewniane

<param nazwa="stolarka_drzwi_wejsciowe_stal" typ="boolean">nie</param>
Drzwi wejściowe do lokalu stalowe

<param nazwa="stolarka_drzwi_wewnetrzne_drewno" typ="boolean">nie</param>
Drzwi wewnętrzne - drewniane

<param nazwa="stolarka_drzwi_wewnetrzne_laminat" typ="boolean">nie</param>
Drzwi wewnętrzne - laminat

<param nazwa="stolarka_drzwi_wewnetrzne_okleina" typ="boolean">nie</param>
Drzwi wewnętrzne - okleina

<param nazwa="stolarka_okna_pcv" typ="boolean">nie</param>
Stolarka okienna PCV
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<param nazwa="stolarka_parapety_wewnetrzne_drewno" typ="boolean">nie</param>
Parapety okienne wewnętrzne drewniane

<param nazwa="stolarka_parapety_wewnetrzne_kamien" typ="boolean">nie</param>
Parapety okienne wewnętrzne kamienne

<param nazwa="stolarka_parapety_wewnetrzne_konglomerat" 
typ="boolean">nie</param>
Parapety okienne wewnętrzne z konglomeratu

<param nazwa="stolarka_parapety_wewnetrzne_mdf" typ="boolean">nie</param>
Parapety okienne wewnętrzne MDF

<param nazwa="stolarka_parapety_wewnetrzne_pcv" typ="boolean">nie</param>
Parapety okienne wewnętrzne PCV

<param nazwa="stolarka_parapety_zewnetrzne_alu" typ="boolean">nie</param>
Parapety zewnętrzne aluminiowe

<param nazwa="stolarka_parapety_zewnetrzne_ocynk" typ="boolean">nie</param>
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej

<param nazwa="stolarka_parapety_zewnetrzne_stal" typ="boolean">nie</param>
Parapety zewnętrzne stalowe powlekane

<param nazwa="sufity_gladz_szpachlowa" typ="boolean">nie</param>
Gładź szpachlowa na sufitach

<param nazwa="sufity_podwieszane" typ="boolean">nie</param>
Sufity podwieszane

<param nazwa="teren_ochrona_na_miejscu" typ="boolean">nie</param>
Ochrona na miejscu

<param nazwa="teren_ogrodzony" typ="boolean">nie</param>
Teren ogrodzony
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<param nazwa="teren_plac_zabaw" typ="boolean">nie</param>
Plac zabaw

</wyposazenieokolica>
Znacznik kończący sekcję wyposażenia i okolicy

<pomieszczenia>
Kontener dla pomieszczeń.
Używany dla mieszkań i domów.
Pomieszczenia na rynku pierwotnym są prezentowane wyłącznie jeżeli oferta zawiera rzuty.

Na rynku wtórnym format jest uproszczony – uwagi poniżej.

<pomieszczenie>
Znacznik rozpoczynający pomieszczenie

<param nazwa="typ" typ="text">wneka</param>
Typ pomieszczenia
Prezentowane wyłącznie na rynku pierwotnym.

<param nazwa="powierzchnia" typ="float">10.00</param>
Powierzchnia pomieszczenia

<param nazwa="kierunek" typ="text">E,S</param>
Kierunek okna
Dopuszczalne wartości: E, SE, S, SW, W, NW, N, NE
W przypadku gdy w pomieszczeniu znajduje się kilka okien, należy podać wszystkie kierunki po przecinku.
</pomieszczenie>
Znacznik zamykający definicję pomieszczenia

<!-- kolejne pomieszczenie -->

</pomieszczenia>
Znacznik zamykający listę pomieszczeń

<zdjecia>
Znacznik otwierający listę zdjęć
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<zdjecie>TESTOWYOBRAZ_zdjecie1.jpg</zdjecie>
Znacznik definiujący nazwę pliku ze zdjęciem.
Przyjmowane są wyłącznie zdjęcia w formacie JPG. Sugerowane maksimum to 10 zdjęć dla oferty.

</zdjecia>
Znacznik zamykający listę zdjęć

<rzuty>
Znacznik otwierający listę rzutów

<rzut>TESTOWYOBRAZ_rzut1.jpg</rzut>
Znacznik definiujący nazwę pliku z rzutem.
Przyjmowane są wyłącznie rzuty w formacie JPG. Sugerowane maksimum 10 rzutów dla oferty.

</rzuty>
Znacznik zamykający listę rzutów
</oferta>
Znacznik zamykający ofertę

</dzial>
Koniec kontenera grupującego oferty danego typu
</lista_ofert>
Koniec kontenera dla wszystkich ofert

</plik>
Koniec głównego kontenera
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Wymagania stawiane danym importowanym do systemu

Dla zaimportowania oferty do systemu spełnione winny zostać poniższe warunki:
1. Wypełnienie wszystkich pól uznanych za elementarne
2. Poprawne wypełnienie pól, których poprawność jest sprawdzana
3. Czas od ostatniej daty aktualizacji oferty na sprzedaż nie może być większy niż 365 dni

Lista pól elementarnych:

Mieszkania – sprzedaż:
● Miasto (warto podać pełną lokalizację tj. także gminę, powiat i województwo, w przypadku ich 

braku zostanie podjęta próba automatycznego dopasowania lokalizacji z otrzymanych danych)
● Cena całości
● Liczba pokoi
● Piętro
● Metraż

Mieszkania – wynajem:
● Miasto
● Cena najmu
● Liczba pokoi
● Piętro
● Metraż

Domy – sprzedaż:
● Miasto
● Cena całości
● Metraż

Domy – wynajem:
● Miasto
● Cena najmu
● Metraż
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Działki – sprzedaż:
● Miasto
● Cena całości
● Powierzchnia

Działki – dzierżawa:
● Miasto
● Cena najmu
● Powierzchnia

Lokale użytkowe – sprzedaż:
● Miasto
● Cena całości
● Powierzchnia

Lokale użytkowe – dzierżawa:
● Miasto
● Cena najmu
● Powierzchnia

Ponadto sprawdzana jest poprawność danych.
Pola dla których sprawdzana jest poprawność danych:

Domy i mieszkania
● Minimalna cena sprzedaży: 1000 zł
● Minimalna cena najmu: 100 zł
● Minimalny metraż (dla najmu i sprzedaży): 15 mkw.

Oferta nie spełniająca powyższych wymagań jest odrzucana przez system.
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