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I. DEKLARACJA WYDAWCY
zyczne zainteresowane są nabyciem Usługi jako konsumenci, proszone
są o kontakt z działem sprzedaży Wydawcy (pocztą elektroniczną na
adres reklama@agora.pl lub redakcja-komunikaty@agora.pl, lub pisem-
nie na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, w celu za-
warcia indywidualnej umowy na świadczenie Usługi.

§ 1
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Ogłoszenie będzie emitowane

w Serwisie jako aktualne tj. utrzymywane w dziale Ogłoszeń aktual-
nych – przez okres 28 dni od dnia rozpoczęcia publikacji Ogłoszenia,
nie później niż od godz. 10.00 w dniu publikacji. Poupływie okresu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Ogłoszenie
zKategorii „Przetargi, zamówienia” będzie publikowane jako archiwal-
ne, tj. utrzymywane wdziale ogłoszeń archiwalnych. Ogłoszenie z po-
zostałych kategorii będzie po upływie okresu publikacji usuwane.

2. Korzystając z Usługi, możecie Państwo sami decydować o zakresie re-
alizacji prawa doemisji Ogłoszenia w Serwisie, poprzez:
a) złożenie w zamówieniu dyspozycji, że okres emisji Ogłoszenia ja-

ko Ogłoszenia aktualnego w Serwisie ma się zakończyć wcześniej
niż to jest określone w ust. 1,

b) złożenie w zamówieniu dyspozycji, że okres emisji Ogłoszenia ja-
ko Ogłoszenia aktualnego w Serwisie ma się zakończyć później niż
to jest określone w ust. 1 – pod warunkiem, że taka przedłużona
emisja ma uzasadnienie w treści Ogłoszenia,

c) złożenie, w taki sam sposób, w jaki wcześniej zostało złożone za-
mówienie, dyspozycji, żerozpoczęta wcześniej emisja Ogłoszenia
w Serwisie jako Ogłoszenia aktualnego ma zostać zakończona
w oznaczonym dniu (wcześniejszym niż to określa ust. 1), przy
czym taka dyspozycja powinna zostać złożona nie później niż do
godziny 10.00 w dniu poprzedzającym dzień realizacji.

§ 2
Sposób emisji Ogłoszenia w Serwisie określa Załącznik nr 1 do Zasad
Ogólnych. Ewentualne materiały graficzne dołączane do Ogłoszenia sta-
nowią integralną część Ogłoszenia.

§ 1
1. Usługa jest wykonywana na podstawie złożonego przez Państwa za-

mówienia. Realizacja Usługi dokonywana jest w oparciu o Zasady
Ogólne i obowiązujące przepisy prawa.

2. Jeżeli będą Państwo chcieli dokonać zmian w zamówieniu, treści, bądź
materiale graficznym, prosimy o ich dostarczenie z dokładnym okre-
śleniem, na czym zmiany te mają polegać. Jeśli będą chcieli Państwo
zrezygnować z Usługi, konieczne jest złożenie rezygnacji na piśmie,
faksem lub pocztą elektroniczną.

§ 2
1. Terminy dostarczania zamówień, treści, materiału gotowego, zmian oraz

rezygnacji z Usługi znajdą Państwo w Załączniku nr 1 do Zasad Ogólnych.
2. Wymagania techniczne dotyczące emisji w Serwisie znajdą Państwo

w Załączniku nr 1.
3. Dla Państwa wygody materiały związane z Ogłoszeniem będą w mia-

rę możliwości Wydawcy archiwizowane w celu ich wykorzystania
w przypadku ponownego zamówienia przez Państwa Ogłoszenia o ta-
kiej samej treści, a po zakończeniu archiwizowania będą niszczone, na
co niniejszym wyrażają Państwo zgodę.

4. W celu zwiększenia zasięgu Ogłoszeń, Ogłoszenia zamieszczane
w Serwisie mogą być również publikowane w internetowych serwi-
sach partnerskich, prowadzonych przez kontrahentów Wydawcy.
Ogłoszeniodawca, poprzez złożenie zamówienia, wyraża zgodę
na ewentualną publikację Ogłoszenia w serwisach, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym.

1. Zamówioną Usługę mogą Państwo opłacić w wybrany przez siebie
sposób:

Agora SA, wydawca „Gazety Wyborczej” świadczy kompleksową usługę
Oferta Komunikaty Internet, polegającą na zapewnieniu emisji ogłoszeń
w dedykowanym serwisie internetowym http://komunikaty.pl. Naszym
klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, rzetelność,
profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Niniejsze Zasady Ogólne,
podobnie jak zamówienie lub umowa są niezbędnymi elementami kształ-
tującymi nasze wzajemne relacje. Ich formalizm został ograniczony do
minimum po to, aby podkreślić, że istotą naszych relacji jest przede
wszystkim najwyższa jakość realizowanych dla Państwa usług. Zapew-
niamy, że najważniejsza dla nas jest Państwa satysfakcja, oczekiwania
i potrzeby. Wzgodzie z powyższą deklaracją będą interpretowane wszel-
kie postanowienia i zasady dotyczące świadczonych Państwu usług.

Określenia użyte w Zasadach Ogólnych należy rozumieć w następujący
sposób:

Zasady Ogólne – niniejsze Ogólne Zasady Oferty Komunikaty Internet;

Wydawca – Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem
ul. Czerska 8/10, rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsię-
biorców nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy
50.937.386 zł, wpłacony w całości, adres serwisu korporacyjnego
www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu: redakcja-komu-
nikaty@agora.pl;

Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna (niedokonująca czynności prawnej
w zakresie zamówienia Usługi jako konsument), osoba prawna albo jednost-
ka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca Usługę;

Serwis – prowadzony przez Wydawcę tematyczny serwis internetowy
Komunikaty.pl zawierający Ogłoszenia, dostępny pod aktualnym adre-
sem URL: http://komunikaty.pl orazpod adresami będącymi przekiero-
waniami do tego adresu, a także pod adresami będącymi uzupełnieniem
lub kontynuacją oraz każdym adresem, który go zastąpi, stanowiący ty-
tuł prasowy, wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism prowadzone-
go przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy
pod numerem 397/13;

Ogłoszenie – zamieszczane zgodnie z Zasadami Ogólnymi ogłoszenie,
będące komunikatem o:

– przetargach, zamówieniach publicznych itp.,
– likwidacjach, postępowaniach ugodowych, postępowaniach upadło-

ściowych, układowych bądź naprawczych lub inne ogłoszenia dotyczą-
ce postępowań sądowych i administracyjnych,

– zmianie siedziby, adresu (w tym do korespondencji), numeru telefonu
lub faksu, bądź innych tego typu danych,

– innych informacjach niezwiązanych z budowaniem wizerunku Ogłosze-
niodawcy i jego promocją oraz niedotyczących oferty handlowo usłu-
gowej Ogłoszeniodawcy;

Usługa – usługa ogłoszeniowa, polegająca na zapewnieniu zamieszcze-
nia Ogłoszenia w Serwisie;

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel
i dni ustawowo wolnych od pracy.

Ze względu na specyfikę Usługi, nie jest ona kierowana do konsumen-
tów (konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio zjej działalnością gospo-
darczą lub zawodową). Niniejsze Zasady Ogólne nie mają zatem zasto-
sowania do zawierania umów z konsumentami. Jeżeli jednak osoby fi-
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a) przed emisją – płatność z góry,
b) po emisji, na podstawie wystawionej Państwu faktury – płatność

z dołu w ciągu 14 dni od wystawienia faktury,
c) inny określony w umowie.

2. Usługa jest wyceniana na podstawie cennika Wydawcy z dnia przyję-
cia przez nas zamówienia. Jakiekolwiek dyspozycje Ogłoszeniodawcy,
składane stosownie do postanowień rozdziału IV § 1 ust. 2 Zasad
Ogólnych, nie wpływają na wysokość wynagrodzenia Wydawcy.

3. W przypadku, gdy ze względu na wybrany przez Państwa sposób do-
starczenia materiałów iich parametry konieczne będą dodatkowe pra-
ce przygotowawcze lub obróbka przez Wydawcę, koszt takich prac lub
obróbki nie jest wliczony w cenę Usługi i po wcześniejszym uzgodnie-
niu jego wysokości zostanie przez Państwa uregulowany na podsta-
wie odrębnej faktury w terminie 14 dni od jej wystawienia.

§ 1
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez

Państwa Ogłoszeń.
2. Po stronie Ogłoszeniodawcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo

posługiwać się użytymi w Ogłoszeniach informacjami, danymi, znaka-
mi towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi
prawem, a także, że dostarczane Wydawcy materiały nie podlegają
pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
iprawami pokrewnymi. Złożenie przez Państwa zamówienia jest rów-
noznaczne z Państwa oświadczeniem, że powyższy obowiązek został
spełniony, zaś zamawiane Ogłoszenia nie są sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie, przyjęcie i realizacja zamó-
wienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.

3. Konieczność naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wy-
dawcy w związku ztreścią lub formą Państwa Ogłoszenia (włącznie
z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi
uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku zroszczeniami
osób trzecich) leży po stronie Ogłoszeniodawcy. Zobowiązanie to do-
tyczy także sytuacji, w których stroną postępowania jest pracownik
Wydawcy.

§ 2
1. Wydawca może:

a) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Ogłoszenia,
lub zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:
– treść lub forma Ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, dobrymi

obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji, lub
z normami wiążącego Wydawcę Kodeksu Dobrych Praktyk Wy-
dawców Prasy, lub

– osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do
czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki re-
klamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Państwa Ogłoszenia,

b) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Ogłoszenia,
jeżeli nie otrzymamy lub otrzymamy z opóźnieniem płatność za
Usługi lub jeżeli nie uiścili Państwo wynagrodzenia za inne usługi
świadczone przez Wydawcę.

2. Możliwe jest wystąpienie przerwy technicznej w przyjmowaniu i emi-
sji Ogłoszeń w Serwisie. Postaramy się, aby przerwy te miały miejsce
w nocy i były jak najkrótsze. Jednakże przerwy w świadczeniu Usługi
z przyczyn technicznych w zakresie nieprzekraczającym 4 godzin jed-
norazowo lub 12 godzin w każdym tygodniu obowiązywania umowy
nie są podstawą do zgłoszenia reklamacji.

3. Rozmowy telefoniczne dotyczące złożenia bądź realizacji zamówień są
utrwalane.

§ 3
Wydawca informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Pra-
sy dostępny podadresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php? id_ak-
tualnosc=2).

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu i ja-
kości realizacji zamówienia, prosimy o niezwłoczny kontakt (telefoniczny,
faksem lub e-mailem) zesprzedawcą, który przyjmował Państwa zamó-
wienie lub na adres Wydawcy wskazany w punkcie II. Reklamację roz-
patrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi nie później niżwnastępnym
dniu roboczym. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinfor-
mujemy o tym, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia od-
powiedzi, nieprzekraczający jednak 14 dni.

Niniejsze Zasady Ogólne wraz ze wszystkimi załącznikami obowiązują od
dnia 22 grudnia 2014 roku.
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SPOSÓB PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ W SERWISIE
KOMUNIKATY.PL

1. Ogłoszenia w ramach oferty podstawowej, w ramach którego:
– na indeksie wyszukiwania Ogłoszenia będą publikowane poniżej

Ogłoszeń w ramach oferty medium i premium, z zastrzeżeniem, że
w przypadku gdy użytkownik Serwisu będzie wyszukiwał Ogłoszenia
po danym słowie kluczowym lub parametrze ogłoszenia, wyniki wy-
szukiwania będą uszeregowane według trafności, tzn. użytkowniko-
wi w pierwszej kolejności będą prezentowane wyniki, które najbar-
dziej odpowiadają zapytaniu użytkownika, co oznacza, że Ogłosze-
nie w ramach oferty podstawowej może być użytkownikowi prezen-
towane powyżej Ogłoszenia w ramach oferty medium i premium;

– na indeksie wyszukiwania Ogłoszenie publikowane będzie w nastę-
pujący sposób:
* w przypadku Ogłoszeń dotyczących kupna, sprzedaży, wynajmu,

dzierżawy nieruchomości zamieszczane będą: tytuł Ogłoszenia,
przedmiot Ogłoszenia, miejscowość oraz województwo, w któ-
rym położona jest nieruchomość, powierzchnia nieruchomości,
cena,

* w przypadku Ogłoszeń dotyczących ruchomości, ofert bizneso-
wych zamieszczane będą: tytuł Ogłoszenia, przedmiot Ogłosze-
nia, miejscowość oraz województwo, cena,

* w przypadku Ogłoszeń dotyczących przetargów, zamówień za-
mieszczane będą: tytuł Ogłoszenia, przedmiot Ogłoszenia, miej-
scowość oraz województwo, termin składania ofert,

* w przypadku pozostałych Ogłoszeń zamieszczane będą: tytuł
Ogłoszenia, data publikacji Ogłoszenia, miejscowość oraz woje-
wództwo;

– zawartość strony ze szczegółami Ogłoszenia obejmuje:
* w przypadku Ogłoszeń dotyczących przetargów lub zamówień za-

mieszczane będą: tytuł Ogłoszenia, rodzaj Ogłoszenia, przedmiot
Ogłoszenia, tryb zamówienia, data publikacji Ogłoszenia, termin
składania ofert, numer Ogłoszenia, źródło Ogłoszenia, oznacze-
nie podmiotu ogłaszającego: nazwa, ulica, kod pocztowy, miej-
scowość, województwo, numer telefonu, osoba do kontaktu, e-
mail, strona WWW ogłaszającego (przy czym bezpośrednio wi-
doczna będzie nazwa ogłaszającego, reszta danych będzie wi-
doczna, gdy użytkownik kliknie w pole „Zobacz dane ogłaszające-
go”), pełna treść Ogłoszenia, logo Ogłoszeniodawcy prezentowa-
ne w prawym górnym rogu Ogłoszenia oraz zdjęcia,

* w przypadku Ogłoszeń dotyczących nieruchomości zamieszczane
będą: rodzaj transakcji, przedmiot Ogłoszenia, tytuł Ogłoszenia,
powierzchnia nieruchomości, cena nieruchomości, adres nieru-
chomości, tryb, data publikacji Ogłoszenia, termin składania ofert
/przetargu/ licytacji, numer Ogłoszenia, źródło Ogłoszenia, ozna-
czenie podmiotu ogłaszającego: nazwa, ulica, kod pocztowy,
miejscowość, województwo, numer telefonu, osoba do kontaktu,
e-mail, strona WWW ogłaszającego (przy czym bezpośrednio wi-
doczna będzie nazwa ogłaszającego, reszta danych będzie wi-
doczna, gdy użytkownik kliknie w pole „Zobacz dane ogłaszające-
go”), pełna treść Ogłoszenia, logo Ogłoszeniodawcy prezentowa-
ne w prawym górnym rogu Ogłoszenia oraz zdjęcia,

* w przypadku Ogłoszeń dotyczących ruchomości oraz ofert bizne-
sowych będą zamieszczane: rodzaj transakcji, przedmiot Ogło-
szenia, tytuł Ogłoszenia, cena, tryb, termin składania ofert, data
publikacji Ogłoszenia, numer Ogłoszenia, źródło Ogłoszenia,
oznaczenie podmiotu ogłaszającego: nazwa, ulica, kod pocztowy,
miejscowość, województwo, numer telefonu, osoba do kontaktu,
e-mail, strona WWW ogłaszającego (przy czym bezpośrednio wi-
doczna będzie nazwa ogłaszającego, reszta danych będzie wi-
doczna, gdy użytkownik kliknie w pole „Zobacz dane ogłaszające-
go”), pełna treść Ogłoszenia, logo Ogłoszeniodawcy w prawym
górnym rogu oraz zdjęcia,

* w przypadku pozostałych Ogłoszeń będą zamieszczane: przed-
miot Ogłoszenia, tytuł Ogłoszenia, data publikacji Ogłoszenia,
numer Ogłoszenia, źródło Ogłoszenia, oznaczenie podmiotu ogła-
szającego: nazwa, ulica, kod pocztowy, miejscowość, wojewódz-
two, numer telefonu, osoba do kontaktu, e-mail, strona WWW
ogłaszającego (przy czym bezpośrednio widoczna będzie nazwa
Ogłaszającego), reszta danych będzie widoczna, gdy użytkownik
kliknie w pole „Zobacz dane ogłaszającego”), pełna treść Ogło-
szenia, logo Ogłoszeniodawcy w prawym górnym rogu Ogłosze-
nia oraz zdjęcia. Zdjęcia zamieszczane w szczegółach Ogłoszenia
dotyczyć mogą tylko i wyłącznie przedmiotu Ogłoszenia.

Do jednego ogłoszenia można dodać maksymalnie 10 zdjęć.
W przypadku braku zdjęcia, w miejscu przeznaczonym na jego pu-
blikację Agora może zamieścić materiał graficzny je zastępujący.

2. Ogłoszenia w ramach oferty medium, w ramach którego:
– na indeksie wyszukiwania Ogłoszenia będą publikowane poniżej

Ogłoszeń w ramach oferty premium, ale przed Ogłoszeniami w ra-
mach oferty podstawowej, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy
użytkownik Serwisu będzie wyszukiwał Ogłoszenia po danym słowie
kluczowym lub parametrze ogłoszenia, wyniki wyszukiwania będą
uszeregowane według trafności, tzn. użytkownikowi w pierwszej
kolejności będą prezentowane wyniki, które najbardziej odpowiada-
ją zapytaniu użytkownika, co oznacza, że Ogłoszenie w ramach
oferty medium może być użytkownikowi prezentowane poniżej
Ogłoszenia w ramach oferty podstawowej lub powyżej Ogłoszenia
w ramach oferty premium,

– na indeksie wyszukiwania Ogłoszenia z oferty medium będą ozna-
czone jako „Wyróżnione”,

– zawartość strony ze szczegółami Ogłoszenia obejmuje informacje
wymienione w ramach oferty podstawowej (o których mowa w pkt
1 powyżej).

3. Ogłoszenia w ramach oferty premium, w ramach którego:
– na indeksie wyszukiwania Ogłoszenia będą publikowane powyżej

Ogłoszeń w ramach oferty podstawowej i medium, z zastrzeże-
niem, że w przypadku gdy użytkownik Serwisu będzie wyszukiwał
Ogłoszenia po danym słowie kluczowym lub parametrze ogłosze-
nia, wyniki wyszukiwania będą uszeregowane według trafności,
tzn. użytkownikowi w pierwszej kolejności będą prezentowane wy-
niki, które najbardziej odpowiadają zapytaniu użytkownika, co
oznacza, że Ogłoszenie w ramach oferty premium może być użyt-
kownikowi prezentowane poniżej Ogłoszenia w ramach oferty pod-
stawowej lub Ogłoszenia w ramach oferty medium;

– na indeksie wyszukiwania Ogłoszenie zostanie oznaczone jako
„Premium”;

– strona ze szczegółami Ogłoszenia publikowana będzie w sposób
określony w ofercie podstawowej (o którym mowa w pkt 1 powy-
żej);

– oferta uzupełniona zostanie o prezentację zawierającą wszystkie
Ogłoszenia w ramach oferty premium; na pierwszej stronie prezen-
tacji będzie się znajdować 6 (sześć) najnowszych Ogłoszeń, na dal-
szych stronach prezentacji umieszczone będą pozostałe Ogłoszenia
uszeregowane według daty publikacji, tzn. od najnowszych do naj-
starszych; prezentacja umieszczona będzie na stronie głównej Ser-
wisu, zawierać będzie tytuł Ogłoszenia, wskazanie miasta oraz wo-
jewództwa i będzie linkować do strony ze szczegółami danego
Ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W SERWISIE MOGĄ
MIEĆ NASTĘPUJĄCĄ POSTAĆ:
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Treść Ogłoszenia powinna mieć postać pliku tekstowego, najlepiej
w standardzie Word 2000*.doc lub *rtf;
2. Pliki graficzne przyjmowane są w następujących formatach:

a) pliki graficzne logotypów – w formacie GIF, w rozmiarze 120x80
pikseli,

b) pliki graficzne zdjęć – w formacie GIF, JPG, JPEG, PJEPG, w roz-
miarze 640x480 pikseli, o rozdzielczości 72 dpi, przy czym łącz-
na waga plików graficznych nie powinna przekraczać 8 MB, nie
są akceptowane pliki w formatach: PDF, CDR, EPS, PSD.

3. Materiały do publikacji Ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeniodawca do-
starcza najpóźniej na 3 dni robocze przed emisją w Serwisie.

4. Wprowadzenie zmian w treści Ogłoszeń, materiale graficznym,
a także zaprzestanie emisji Ogłoszenia wskutek rezygnacji z usługi
nastąpi nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego od dnia
potwierdzenia przyjęcia od Ogłoszeniodawcy wyżej wskazanych
dyspozycji. Wydawca potwierdzi przyjęcie dyspozycji w terminie 1
dnia roboczego od otrzymania dyspozycji.

5. Wydawca zastrzega sobie możliwość publikowania na stronach Ser-
wisu w ramach dodatkowych pól reklamowych i konwentowych do-
wolne reklamy i treści.

1. Ogłoszeniodawca może powierzyć kategoryzację zamawianych
Ogłoszeń pracownikom Wydawcy.

2. Ogłoszenia na podstawie treści są kwalifikowane do jednej z czte-
rech grup tematycznych Ogłoszeń:
– Przetargi, zamówienia
– Nieruchomości
– Ruchomości, oferty biznesowe
– Komunikaty.

3. Jeżeli treść Ogłoszenia dotyczy więcej niż jednej grupy tematycznej
Ogłoszeń zostanie zakwalifikowane do tylu grup Ogłoszeń, ilu dotyczy.

4. Dla grupy tematycznej Ogłoszeń Przetargi, zamówienia dodawane
są następujące kategorie:
– Rodzaj Ogłoszenia
– Tryb zamówienia
– Przedmiot Ogłoszenia
– Data publikacji Ogłoszenia
– Termin składania ofert
– Numer ogłoszenia
– Źródło Ogłoszenia
– Tytuł Ogłoszenia
– Oznaczenie podmiotu ogłaszającego: nazwa, ulica, kod pocztowy,

miejscowość, województwo, numer telefony, osoba do kontaktu,
e-mail, adres WWW ogłaszającego.

5. Dla grupy tematycznej Ogłoszeń Nieruchomości dodawane są na-
stępujące kategorie:
– Tryb
– Rodzaj transakcji
– Przedmiot Ogłoszenia
– Termin składania ofert
– Data publikacji Ogłoszenia
– Numer Ogłoszenia
– Źródło Ogłoszenia
– Powierzchnia
– Cena
– Tytuł Ogłoszenia
– Adres nieruchomości
– Oznaczenie podmiotu ogłaszającego: nazwa, ulica, kod pocztowy,

miejscowość, województwo, numer telefony, osoba do kontaktu,
email, adres WWW ogłaszającego.

6. Dla grupy tematycznej Ogłoszeń Ruchomości, oferty biznesowe do-
dawane są następujące kategorie:
– Tryb
– Rodzaj transakcji
– Przedmiot Ogłoszenia
– Data publikacji Ogłoszenia
– Numer Ogłoszenia
– Źródło Ogłoszenia
– Termin składania ofert
– Cena
– Tytuł Ogłoszenia
– Oznaczenie podmiotu ogłaszającego: nazwa, ulica, kod pocztowy,

miejscowość, województwo, numer telefony, osoba do kontaktu,
e-mail, adres WWW ogłaszającego.

7. Dla grupy tematycznej Ogłoszeń Komunikaty dodawane są następu-
jące kategorie:
– Przedmiot Ogłoszenia
– Tytuł Ogłoszenia
– Data publikacji ogłoszenia
– Numer ogłoszenia
– Źródło Ogłoszenia
– Oznaczenie podmiotu ogłaszającego: nazwa, ulica, kod pocztowy,

miejscowość, województwo, numer telefony, osoba do kontaktu,
e-mail, adres WWW ogłaszającego.

8. Jeżeli z treści Ogłoszenia nie wynikają wszystkie kategorie, zostaną
one pominięte podczas kategoryzacji.

9. Szczegółowy opis kategorii przypisywanych do poszczególnych grup
Ogłoszeń zawiera poniższa tabela.

II DOSTARCZANE WYDAWCY MATERIAŁY
PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI NA STRONACH
SERWISU POWINNY SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE
WYMAGANIA:

III ZASADY KATEGORYZACJI OGŁOSZEŃ
W SERWISIE:
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WYKAZ KATEGORII PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP OGŁOSZEŃ

TYP
OGŁOSZENIA PRZETARGI, ZAMÓWIENIA NIERUCHOMOŚCI RUCHOMOŚCI, OFERTY

BIZNESOWE KOMUNIKATY

rodzaj
ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o planach
ogłoszenie o wyniku postępowania
informacja o wstępnej kwalifikacji
ogłoszenie o sprostowaniach

tryb przetarg ograniczony
przetarg nieograniczony
negocjacje z ogłoszeniem
dialog konkurencujny
negocjacje bez ogłoszenia
inne

przetarg
licytacja
inne

przetarg
licytacja
inne

rodzaj
transakcji

sprzedaż
kupno
dzierżawa

sprzedaż
kupno
dzierżawa

przedmiot
ogłoszenia

roboty budowlane
zamówienia na dostawy
zamówienia na usługi
inne

działki budowlane
działki przemysłowe
grunty rolne
grunty inne
budynki mieszkalne
mieszkania
lokale
budynki biurowe
budynki przemysłowe
budynki inne

maszyny, urządzenia
samochody osobowe
samochody ciężarowe
pojazdy specjalistyczne
materiały, wyroby gotowe
przedsiębiorstwo, udziały
wierzytelności
oferty współpracy
inne

sądowe (spadki, zasiedzenia, inne)
sądowe (upadłości, układy, inne)
komunikaty urzedów
komunikaty firm
konkursy na stanowiska
inne


