API dla BIP WIOŚ – opis wykorzystania
API może zwracać (zarówno filtrowane jak i niefiltrowane) dane dotyczące opublikowanych
przetargów oraz ofert pracy.
Ogólny adres API dla BIP WIOŚ w Opolu to: https://bipwios.e-wojewoda.pl/api
Metoda pobierania poprzez API opublikowanych ofert pracy:
Aby pobrać wszystkie oferty pracy opublikowane w BIP, należy uruchomić powyższy linki z
odpowiednimi parametrami typu GET np.
https://bipwios.e-wojewoda.pl/api/jobs/search/pl
Dane o ofertach pracy można również pobrać uwzględniając odpowiednie filtry, które muszą
być dodatkowo przesłane za pomocą metody POST.
Dostępne filtry w API dla rekrutacji:
Podstawowe:

job_city {string} - miejscowość;

job_position {string} - poziom stanowiska;

job_keywords {string} - słowa kluczowe – szukanie po jednym lub wielu
słowach kluczowych.






job_title {string} - Tytuł
job_due_date{date} - Termin przyjmowania zgłoszeń
job_level{string} - Etap
job_orgname{string} - Nazwa Jednostki Administracji Publicznej
job_salary{int} - Proponowane wynagrodzenie (parametr opcjonalny)

Zaawansowane:






job_title {string} - Tytuł
job_due_date{date} - Termin przyjmowania zgłoszeń
job_level{string} - Etap
job_orgname{string} - Nazwa Jednostki Administracji Publicznej
job_salary{int} - Proponowane wynagrodzenie (parametr opcjonalny)

Metoda pobierania poprzez API opublikowanych zamówień publicznych:

Aby pobrać wszystkie zamówienia publiczne w ramach konkretnego BIP należy uruchomić
powyższe linki z odpowiednimi parametrami typu GET np.
https://bipwios.e-wojewoda.pl/api/orders/search/pl
Analogicznie jak w przypadku ofert pracy dane o zamówieniach publicznych można również
pobrać uwzględniając odpowiednie filtry, które muszą być dodatkowo przesłane za pomocą
metody POST.
Dostępne filtry w API dla zamówień publicznych:

order_status {string} - status zamówienia;

order_cont {string} - jednostka (zamawiający);

order_keywords {string} - słowa kluczowe – szukanie po jednym lub wielu
słowach kluczowych.

auction_type {string} - typ przetargu;

auction_nature{string} - rodzaje przetargu;

order_cpv{string} - CPV;

order_due_date{date} - termin składania ofert;

order_is_finished{int} - realizacja częściowa;

API dla BIP udostępnia również możliwość pobrania szczegółów konkretnego zamówienia
publicznego np.:
https://bipwios.e-wojewoda.pl/api/orders/search/pl/{id_zamówienia_publicznego}
Za pomocą API można również pobrać listę słowników dla zamówień publicznych i ofert
pracy:
https://bipwios.e-wojewoda.pl/api/jobs/dictionary/pl
Uwaga ogólna:
Do przesyłania dodatkowych parametrów metodą POST (w celu wykorzystania filtrów)
można np. użyć funkcji CURL (w PHP) lub klienta usług REST.

