
R;;ECZOaNAWSTWO
Wycena, Pojazdów, Maszyn iUrądzeń

KrzysztńKacprzak
80-104 Gdąńsk, ul. Kartuska 80/13 tel. 785447-975, e- mail: sato.gda@wn.pl

RZECZOZNAWSTWO TECHNICZNE
WYCENA POJAZDÓW, MASZYN I t RZĄDZEŃ

członek Ogólnopolskiego Stowarryszenia Rzeczozrawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego, Masz}n i UnząńaańAUTOCO}§IJLTING,

WYCFNANr §12021 zdna: 2021/ll/03

Rrsczaruawca:Krzyszl'§f Kacprzak

Zbcenbdawca: Gdanski Ośrodek Sportu
Adres: Ronuaba Tiaugr*ta 29,80-22l Gdańsk

Zlec. pisrrro, n:rlk: prresbrre drogą elektronbzą zdtlb: 2a2lllal08
}Vbścbiet GdanskiOśrodek Spornr

Adres: Romualda Traugrfia 29,80-22I Gdansk

Zadanre,: Ocera sfanu f€chfiiczrego i okreśknie warbściryr*<owej pojazdu rnarł<i Ford TnansirFT 300 nr
rej.GD 7ż5Cf{.

FOD§TAWA WYCFNY

1) O gĘdfuy , badanie teclnriczre pojazdu prreprowadzone w dniu 29 .l0 .ż02l r. w gdansĘ uL Tamka l 7 .

2) Dowód rejesracyjry DR/BAQ 3099855.
3) Rozkodowanb przedmiotowego pojazdu w systemie eksperckim DAT.
4) Dane na terrntprzedmiotowego pojazduuzyskane zCentrakrej EwilencjiPojazdów.

DAhlE IDEr,{TYnKACYJNE FoJAa)U Dare: [D] X-2021

Marka: FORD Rokprodukcjł}0l0
Modet FT 300 ż.żTDCiKat MR'07 Bf 3.0t

Wersja: S Trend Nr Ąesnacyjny: GD 725GY
Rodzaj pojazdu: Samochód osoboł?* WN: WFOS)OGDFSAU73090

NrINFGEKSPERT 01145618
Data pierwsrej rejestracji 2alUa9/Z7
Data ważrości badanh technicanego zaUrcloż
Dataoględzin 2UI|1U29
MĘsce oclędzin ul. Tamka 17, Gdańsk

ponrorskie

Wskązanie drogomierza 195311 kn
Olcres eksploatacji pojazdu (l0lWl27ąlll0l29) 133 mies.

Kolorpowklkiłakierowej,{rodzaj lakieru) srebmy 2-warstworłry zefekemrretałiczrym
Dop.rrasacaflr / Ładowność 3ffiOkg / },SlĘ
Rodzaj nadwozia koŃi (uniwersakre) 4 drzwiowe 9 osobowe
Licóaosi / Rodzajnapędu / Slcryniabiegów 2 l prreddi(4fl) / rnanualna
Rozstawosi 2933nnn
Jędnostka napędowa zzpłonemsarm§zynnym
Pojerrnrość / Mocsilnfta 2l98ccmi 103kW(140KM)
Doładowanie Tuńosp. zchłodn. powietra
Ucńa cylir.ndńw / Ukhd cylindrów 4 / r4dovry
Norrna spalin a
Długość / Srerokość / Wysokość 4863rrn l l974nnl / ł989mrn

3.193 l923tKrzysztofKacprzak Sy§arIINFO-EKSPERT §rona 1/sRTsiRD



s2n021 żazultl03

WYFO§AfuNIE §TAI{DARDOWE (2009.01_2011.04)

Lp Nazrłaelementurłypmażenia Lp Nłzlaelemenfuwyposażenia
1 Fotelpasażerapodwójny 9 Systemelektronicarejkontrolitorujazdy ESP
2 lrrrpbilirer 10 Szyby przednierąulrrwaneehktrycmie
3 l{|klvĘacja |1 Szyby przyciennriane
4 Konputerpoldadowy 12 §łbr tylne ogrrewane
5 Lustet*a rewnętrane regulowane eleldrycmie 13 Swiatła p/mgiehe prrednie
6 Podusdca powietrzra kierowcy 14 Wycierac*a szyby fylnej
7 Podusż<apowietrnapasażera 15 Zarrrkcentrahy ńaklie sterowany
8 Radio tCEó000 16 Zdelakprzadniwkolorre nadrł,ozia

Lp Nazrła pkietu l elemenfu pakietu ny,posażenia standardoutgo
1 ABS + EBD - systemdystrybucji sĘ harpwania

ABS - qystem ząobtegający blokorłaniu kó' ł
Systern dystryb@ji siĘ hanownia clektroniezny EBD

2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości + podłokietnik
Fotel kierolłoy z regulacją urysokości
Podokiętnik fotela kierorłcy

3 Sryba prrednia ogrrewana (Pakiet Zirmwy L)
9yba prze&ia opęwall.a
LtŃ€rka zerłnętrzne po@tzerłaae elektryczrrie

WYFOSAaNIE DODATKOWE

Lp Ngna elementu rłypooażenił
1 Hakholowniczy
2 Kierownica poĘta skóą + terrpornt

Tempomat
Kierowrica pokryta skórą

3 Klirratyracjapodwójna
4 lakiermetalizowany
5 Nagrrewnica tyha undna
6 Szyby tyhe przycienmiane

\ilartość {PtN|
12,

32

1111
1l0
136
l3

oPI§ ZAMONTOWAI{EGO w pOJEZ)ZE oGt}MIEh[IA

Koło lt&trkąĘl
Prrednie lewę: *CONTINENTAL 195i70 RlsC VANCONTACT 4SEASON
Prłędnie prawe: *CONTINENTAL l95l70 RlsC VANCONTACT 4SEASON
Ętre lewe: *FIRESTONE 195/70 RlsC
Tylne prawe: *FIRESTONE l95l70 RlsC

Bięfuiik [mm| ZuĘcie [o/o}

30
30

30
30

STAN TECIINICZ§Y F&IAZ)U
Na podstwie oqledzin. oraz badania technicznego poiazdu stwierdzono:

1. Nadrrozie: bhfuik przedni hwy - ogniska koro{i, próg bwy - wffity w cĘściprz€dniej, ogniska koroąii,
bbtlk ptzśdńprary, nadkole prawe - włIls7§zęne materbłJ bkbmicrego źw. bąbb, bbtnk tyhryprawy -

urysowany imbrńmny, s$ek prredni B prałvy - purktowe ognbka koroąii, bbfuft Wkty lewy - ńytki
r§ateńĘ dreĘ e,ąść opadowa da§hu - ńytkimateriaĘ rnąska przs&w - Ńytkicaterbhr

2. §ilnik z o§płuęt€mi widocnych wad i niesprawnoś€i nie stwierdzono.

3. Układ napędo$y: wiloczrych wad i nbsprałvności nb stwierdzono

4. t]kłild kieruxniezyl wŁlocmyeh wd i nŁxpravvnofui nb stwierdzorp

5. UkłŁd hamulcony: wiloczrych wad i niesprawności nie stwierdzono.

6.7ańesrnnie: tarcre harrulcowe tył- do wymiany, (do sprawdzenb w zal<bdfu specjalbtycmym).

SysfumINFO-EKSPEKI &rona 2
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52na21 2a2u11l03

7. \łr}posarenie pojadu: krata wbtrr powietza - pory§owana, reffektory przednie - zzlbnńnrc {czysrcrnnb
w zal<bddre specjafistyczrym), foteb, słedzenb 2 rzĄń - pobnnna obrłdową twrażę ńęru,ka przednb prawe -

wgĘte, podsufitka - zabtńznrr", szyb a prrednb - pmktowy odprysk.

KOREKTY

łIjłposażenie pojazdu pawoduje powĘkvenie wartośei pojazdu, gdyjest vłyposażeniem ponadstandardowym orazjesł vrawne, cryli zdolne

da spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartośei bazowej, zwiqzanej z vyposażeniem dodatkowytn pojadu została olłreślona na
podsnlie tdziała tego wpósażpfiia łł wafiości staadańovo wyposam?,ego ?,ówego pojańa z awzgĘdni€niem amorwcji pajazda i
zw i ę kszo n ej a łft o f łyza ej i je g o wyp o sa ż:e n kł.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REIESTRACĘ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (137 mies.)

KOREKTA ZA WYPOSAZENIE DODATKOWE

KOREKTA ZA OGUMIENIE
KałeŁta uwzględnia wpływ śanu ogumięnia na wańość pojadu. Punlłetn odniesknia jesr ogurnienie o alżyciu 50?6.

KOREKTY ROZNE

21 218 PLN
1 454 PLl\{

692 PLN

2 377 PLN

413 PLN

- 8 074 PLN

Korekta uvugĘdnia *pływ daty pierwszej rejestraqji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupiełiu pojańu nowego) najego
vartość. Puyjmuje §ę, ze pojań bazawy został zarejestro,wany po raz pierwey 2010/05/15. Pojań wyceniany został arejestrawany 4
miesĘce później, zatem jego olcres ekv{oałacji je§t bółgy od olgesu ekęłoałacjt pojazdu bazołłega i sĘd wyuika dodątłlia korcktą wartości.

KOREKTA ZA PRZmIEG
Korekła uwzględnia wpływ pnebżegu pojazdu na jego wańość. Wartaść bazowa (skorygawana o wpływ pierweej rejesłracji) zaslała
olereślona dla prrebiegu normawnego 27 3 600 kn. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mnąMy od normalywnego o - 7 8

289 brr. Powoduje to m§osovanie korelaywartościwllysokoki l0,18%.

\ilflłn:
Stan utrzyrnania i dbałośó o pojań

f/"l
-5,0

r#art [PlĘ
-l287

Stąn uttz}mania i dbałość o pojań mogą mieć wpływ na wartaść rynkowq pojazdu w pt4lpadku, gdy stan
wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpawiedniego dla danego oktesł eksploataĘi i prwbiegu.
Słwierdzony ponadpnecięnie dobry słan świadczqcy o wyjqtkowej dbałości o pojad może stanowić podsUwę kłłelay
dodatną wartości, stan gorvy od ypowego dobrego - podsław do korelą ujemnej.
Wpojeździe stwierdzono: zabrudzone wykładnny wnętłza nadwozia, ślady koroąii na elementach povycia nadwozia.

Aktuakłość badań teehnicanych -5,0 -1237
Podstawq do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu uzytkowania pajańu na dzień 202 I /I 0/29,

koszt wykanania wryaganeqo badania techniczrlego jak też, vłagólnie w przypadlał pajazdów wieloletłrich i lrwąle
wyłączonych z ekqloatacji, ewentualna koniecmość prreprowądzenia usprawniającej pojazd naplawy.
wałłość korekly zastała ow.cowaną ąutofiab?człlie, na podsła\łie akresu elrsploatacji pajazdu: l j3 mies.

Konięczre naprarily pojazdu -2lA -5 500

Koniecmość llykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wrtości w stosunlą,l do
wartości pajazdu spfawnego. o wiełkości korekty decyduje kosa napravy plrywracajqcej pojań do stanu technicmego
odpowiedniego do akłesu użlkowanla pojazdu, jego prabiegu i ogólnego stanu technicmego.

Wańość rynkowa brutto syżjej zidentylikonanego pojaudu, określona na dzień 29 piźńńelńka}O2l
rokuuynosi:

18100 PLN
(#wnb: o§bnriaścb tysĘcy sto z,btychi
wtym YAT ę3..0a^} 3384,55 PIni

lVańość okleślono na podstawie:
- notouań wańości rynkowych zWzy pojaztlów "Komputertwego §y§t€mu INFO-EK§ 'na X-
2a2l nakceptowanych pz€z wykonawcę opinii,
- korekt rrających npływna wańość poiazdu.
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D OK[]M EN TACJA FOTOGRAFICZ,{A
do uzyceny wr. 52DO21 zdrla: 202ll11/a3

DANE IDENTITIKACYJNE POJAZ)U Dane: [D] X-2021

Marka: FORD
Modeł: FT 300 2.żTDCiKat. MR'07 E4 3.at

Wersja: S Trend
Rodzaj pojazdu: Sancchód osobowy*

tMG 2021ł029 l4t451

IMG_202l l029 143104

Rok produkcji:2010

Nr Ęestracyjny: GD 7ż5GY

IMG_20211029_t4i5ł8

It./G 20211029 141530
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IMG 202l 1029 141641

l\i(] 202l1029 l42856

IMG 20211029 142901

lMG 20211029_142917

IMG 20211a29 14ż943
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ARKUSZ USTA,LENIA WARTOŚfi FOJAZDU
do nyceĘ, nr. 52ź'021 zdnp;. 2021/11103

Rzęczszlawca : Krrysźof Kacprzak

Zbeeniodawea; Gdarski Ośrodek Sportu

Adres: RoirrrraktaTrairyitraż9,80-ż2i'Gdafisk
Zlec. pismo,znk: prresbrre drogą elektroniczą zdtlb: 202l/10/08

Whścicieł Gdań§kiOśrodek Sportu
Adres: RomuaHa Trarytta 29,80-221Gdansk

7adanb; Ocena stlanu tecłmiczłego i okreśbnie wałtości rynkowej pojazdu rnarki Ford Transit FT 300 nr
rej. G'D 7ż5GY.

DAIIE IDEhITYFIKACYJNE POJAZ)U Dane: P|X-202I
Marka: FORD Rokprod*cji20l0
Modet FT 300 2.2 TDCiKat. MR'07 E4 3.0t
Wersja: S Trend Nrrejestracyjny:GD 725GY
Rodaj pojazdu: Sanpchod osobowy* Nr IE: 01 1-05618

USTALENm wARToścr polłnu
Ostaftrb cęrul nowęgo pojazdu: 132 500 PLN brutto ru|2D011

KATALJOG WARToŚfi BAm}YYCH (NETTO):
rok mies. qarLzkatal. uartzadana

żtll 05
ż§rc 05
2w9 05

2008 05

WARTOŚC BAZOWABRUTIO (137 mbs.)

tPLNl
l9500
ITzsa
15350
t3650

lPLN|
195m
17ż5a
l5350
l3650

21 218 PLN

Norrnatywny okres ekspbatacji
DATA PIERWSruJ REIESTBACJI (rok/mbs/dn)

Rzecrywisty olaes ekspbatacj i
KOREKTA ZA PIERWSZĄ RErESTRACĘ

137 mies.
żo1LalagD7

133 mies.
692 PLN po korekcie: 21910 PLN

LISTA WYPrOSAfrtrr[IA:
Lista uryposałsnia napodstawie mforrwcjizbazy danych na oloes:20CP.a7-2a1l.a

wYFosAżENI§ D oD ATKo\ilE:
I-p Nanaelerentu rłyposażenia

1 Hakholownicry
2 Kięrovmica poĘta §kóę +{gfip6tm1

Temrormt
kierowniea oolcvta skóra

3 Ktinntyacja podwójna
4 lłkier rrrtalizowany
5 Nagrrewnica tykra wodna
6 Sryby 1ylne ptryeietmianc

KOREKTA ZA \MYPOSAnNrE DODATKOWE
KOREKTA ZA WYPOSAruNIE

wta da&zam. łpa I"/"l Wsp Wart[PIĄ
1,00
1,00

0,?:
1,00
1,m
1,00

0,74 0,32 52
0,46 03ż 32

6"1l ą83 t 1l1
1,57 0,32 110
|,94 0,32 136
0,18 a32 B

t 4§4 Pl,N
1 454 PLN po korekcie: 23 3ó4 PLN

Przebbgnornutywny 273 600 km
195 311 kmPrzeb bg rreczywisty odcrytany

KOREKTA ZA PRZEBIEG 2377 PLN po frorefrcie: 25 741 PIfi

3.193 L92llKrzysztofKacprzak SyśmłINFO-EKSPERT Sttona 6
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ZAsTo§owANE KOREKTY nÓu*n:
O$s korekty
Stan utrryrnnia i dbałość o pojazd
Aktualność badań technicmych
Kon ieczre napnwy pojazdu

KoREKryRÓa§E

[o/o| lilarŁ [PLN]_5,0 -l z87
_5,0 -1281

J1 ^ -5 50o

-8a14 PLN po korekcie: 17 667 PIJ.{

§TAN OGUMIENIA:
Oś Koło Cena Złż. Bieżn

IPLNI [o/ol [mml
Przednia

Tylna

KOREKTA ZA OGUMIENIE

koło cena zuż.
tPINl t9l,1

Irwe: 524 30*

Lewe: 509 30*

koło cena zuż.
tPINl l7"|

Bieżn
[mm]

0

0

Bieżn Koło Cena 7.łrż.

[mml tPtNI tol.l
Prawe: 324 30*

Prawe: 509 30*

413 PLN po korekcie:

Bieżn
[mm|

0
0

18 080 PLN

IIWAGI

1. Nrłrrer irlerrtyfi kacyjny nadwoń sp isano z Mt|Jry .

2. Dokurrrentację fotograficzą lvy,konano.
3. Naprawę konieczlą {bbącą) pojazdu osacowano na ok. 5500,00 ż
4. 7astlrnżnnia i ograniczenia:
_ ninbjsze plz:azr:etzorr'jest db potrzeb Zbcenirdawcy i starpwi szaermkowe
okreśbnie wartości pojazdą

- opracowanb wykonane zostab ptry mbrlnĘ re nb ukryto adnychfiktówktóre mogłymbć
\Mpły\rr ila wafi§ść \Ą,ycenimrego pojazdą

- istoą ninbjsrego opracowanb jest okreśbnie aktuakrcj wartościpojańlŁ anie jego ceny.

Cermpowstaje wakcie wmwy sprzsduĘ. T$aj tenczynnft nb wysęp{e,
- wańość prz§dmbtuwyceny zostab ustabna na dzieńogledzinpojazdu tj.ż9.1a.2a2l r.,
_ ninbjsre osucowanb wartościnb jest ekspeĄą stanutechniczrcgo prredmiotuwyceny
iatakąnie mob być uzrawarre,

- poryżtsnwycena wartościw szcregohościnie może byó haktowanajako gwararrcjasprredaĘ
przedmiotu wyc erry m oszacowaĘ wartość,

- opracowanb nb obejmuje arwl;ny stanupralvnegon
_ nb badarąo prawdziwościanipoprawnościdanych identyfikacyjrrychprredmbfuwyceny,
w tym mędry innymi nurrrerów fibrycmych i roku produkcji,

- r7p,§zuru|awcĄ uiffigl Ę że nie porosi odpowiedzbkości a waĄ ukryfe (prawe
ifuyczre),niesprawrrości, brakinb ujawniorre wtakcie badńorazewenfułakre sktlki

z dalszsgo ruytkowanb pradrnbtu wyceny, a takb za shrki wykorzy*anb
sarej oceqy,

- nie badano tytrfu ułtkowanb ani tyhfu wbsrrości \ł/y§enianego pojazdu i ewentuahego
istnbnb ogranicrenb plaw trec7§wych prredmbtu wyceny,

- niniejsze opracowanie nie rnoże być pńff<owarre w cabściw jakimkolwiek
bez zgody wykonawcy i bez tryodnbnb z nim formy i teści takĘ pńlftacji

WARTOŚC RYNKOWA BRUTTO

R.ZECZOZNAWSTWO
Wlcena Pojazdów, Mąszyn i Urzqdzeń

sATffi
Krzysztof I{acprz,ak

ul, Kańuska B0/13, B0-104 Gdańsk
NlF: 5S3-28-47-465, REGON: 3625731 55

Po ZA0KRĄGL€}{IIL* 18 100 PLN

(9
ruq/u.t c
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