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Wyceną Pojazdów Maszyn iUrądzail

Krrysztof Kacprzak
80-104 GdansĘ ul, Kartuska 80/13 tel. 785447-975, e- mail: sato.gda@rłp.§!

pJ,Ecz,oZNAw§Two TECHNICZNE
wYcENA POJAaDÓ!Y, MA§ZYN I tJRZĄ§zEŃ

cźonek Ęólropolskiego §towarrysaenia Rzeczomawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogcwego, Ma§zyn i Urądzń AUTOCON§ULTING.

}ĄryCENA Nr; 3ó/2i282l -,.l-;.,.,,,^.,1 ln"a/fia

R"zeczoznawca : Krrysztof Kacprzai<

Zlecenicldawca: Gdański Ośrodek Sportu
Adres: Romualda Traugutta ż9,2a-ż21 Gdańsk
Złec. pismo, mak: przesłane drogą elektroniczną z dnia: 2a?l la6lżż
Właściciel: GdańskiOśrodek Sportu

Adres: Romualda Traugutta ż9,ż8-2żi Gdańsk

Zadanję: Ocena stanu technicznego j określenje wartości rynkcwej przeczepy ciężarctvej PRONAR T6?l
nr rei. CD 5575P.

POD§TAWA WYC§NY

l) Oględzin,v. badanie techłiczne wzyczępy ciężarawej przepror.vadzonę łv d*iu2'ł,*7.żO2ł r" w Gdańsku- ul.

Zielonogórska 4"

?} Dowód rejestracy.iny DR/BAF 117ż419.
3} Dane na tęmat przedmiotowej prryczepy uzyskane z Centralłej Ewidencji P*jazdów.

DANE IBENTYpIKACY.}NE P0JAZDU {*} Danę: [P] VlI1-2021

Marka: PRONAR
Model: T671 1.9 t

Wersja: T67I
Rodzaj pojazdu: Przyczepa cięźarowa rolłicza. wywrotka *

Rok prcdukcji: 2006

Nr rbjestraeyjny: Ci} 5575P
VIN:024lG

Data pienł,szej rejestracji 2${}6106108

Data waźnaści badania techłicznego 2a2YŁ|lB6
Data oględzin ża21l07|21

Miejsce oględzin ul, Zielonogórska 4, Cdańsk
pomorskie

Okres eksploatacji pojazdu (06/06108-2i/O8i09) l82 nies,
Opis rodzaju pojazdu pyzęłz'ęw ciężmowa, w_vwrotka

Kolor powłoki Iakierowej, {rodzaj lakięru) zieloły
Dłp. masa całlt. / Masa własna 6855 kg / 5000 kg
Rodzaj przrczępy samowyładowcza
Zawieszenie osi poduszki
{Jsyiuowałrie osi centralne

oPI§ ZAMoNTslNANpGo \ry Po.}EŻp.zlg, OGUMIENIA

i{oło Marka, §p
l,ewe: *DĘBICA
Prawe: *DĘBICA

§ież*ik [mm] Zużycie [Yo|
50
50

§TAN TECFII§CZNY P§ JAZDU

Na podstwie qg|e no:

Nadłvozie ładunkowe$urty nadwozia z ubytkami materiału, łykwitami rdzy.

3,191 1925l Krr,l,sztof,Kacprzal< System lI,,IFa-§r§PE*r S#cna §/§er.§r§ł



36lż/ż8ż1 ?0?1/(}8/*9

Rarrea: miejscowe ubytkipowłoki lakierniczej i konserwacyjnej na ramie, miejscowo pordzeiviała, innych
widc,cznych wad i niesprawności nie strvierdzono.

Oś i koła: tarcze kół - skorodowane.

trVyposażenie: widocnrych wad i niesprawności nie stwierdzono.

Prlvczepa PfiONA§ T671jest przyczepq jłdnłssiawq. Wywrot skrzyłiładunkawej zapewnic funkcjanałnaść
p{zyczepy. a wysakiej jckości nieząwadna itrwałrs aś jezdrc wyrażni*ja ten produkt wśród inny*ł. Łcei*wnośt.

5 ton jest wystarczajqca dla większaści prdc w mafuch i średnich gaspodarstwach, Przyczepa iest wyposażona
w centralny system ryglowania ścian orgz um*żliwiajqce precyzyjny Wysyp strumieniowy akna, z zcsuwq w

tylnejścianie.

KoR§KTY
WARTOSC BAZOWA BRUTTO {183 mięs.) *

KOREKTA ZA PItrR.wSZĄ REJESTR.ACJĘ
Kcreiła łlłzględnits vpĄlt łkłry pierłrszej re.jestracji palcdzł (piar.łs:ego dapuszc:enia do ruc}łu po zaklłpiełiu poja:du noł,eg:} najego
war!ość-. Płzyfl*uje się. że pojazd bcłłlty zosżał zarejesl.{d|ail_\ po raz pieł,v,szy 200ó/a3l l 5, Pajazd wyceniany rostał zarejestrolaąn): ]
miesiqc płźniej, załemjego okłes eksplłałacjijesł krótszy od okłesu eksplrxtłaĘi pojazdu bazoll,ego i slqd wyniktł dodałnia korełła v,arłości,

KOR§KTY ROZN§
[%| Wań. [PŁN|
-5.0 _1 00j

Wycena Poj
Koszto

20 013 PLI{
98 PŁN

< Ę/}§ f)I ]\!- J Jlr*r ,d Ł11

W tym:
Stan utrzymania i dł:ałość o pojazd

Slax iłrz3,młnia i łłbałaść o pajazd nagą nłieć u,pĄłl, na vartość łlłkłl*t1 rysla:dlił,płl,patlklł, gĘ stan
v,ycełzianegts pt|a:du istolfi.ie odbiega od dobrego, odpowiedłliego dla dtłnego okresu eksploatacji i przebiegu.
Stłierd:olry ponadptzecięuie dobł2 stanświadczrlu2,- o wliqtkowej dhałości o pajazdaaże stapović padlłavę korek4
dałlatniei a,artości, §t64 gorsz}; cd łl,pou,ego dobrego - podstavę da karek4; ujeffinąj-

L|! pajezd:ie sńgierd:eno: śtaĄ korczli na elem€n!§ćh ptłszy-cia nańtozia,

Konieczne naprawy pajazdu 1an -4 50t)

Koniecznł,sść vykłłanla t7ąprrłu/1l11l}}cenianega poja:du.iest podstewq drs abłi:eria jego vartości 11] st.}s,LlnkŁl do
ł,arłości paju:dll spralunego. a łłielkości kłrek4, decydąe kłlszt łlcprau,.,prż},|9rilcajqftj pojazd do stanu technit:nego
adpolłiednłega do oh,esu zł:;r,tkłxłania poja:dll,.iego slrzebiegu iogóluego stąftrł łecllnic:lrcgo.

lVartość rynkełrye brutto łłyżej zide*Ę{ikowanego psjazdąr, określona na dzięń wykcnania apinii
*Yrr*§i:

l46$0 PI-N
(słownie: cztemaście tysięcy sześćset złotych)

w rynr YAT (23,fiY") 273$,88 PŁF{

Wańość określono ns pod§tawie:
- nstowań wartości fynko$T§h u§talo§y€h prreu wykonżwcę opinii,
- korekt rnfijącycir wpĘĄv na wertość pojffztiu.

RZE CZO ZNAWSTWO
WlcenaPajazdów, Maszyn i UrzqdzeńsAT(J

Kr4lsztof Kacprzak
ul. Kańuska 80i13, B0-104 Gdańsk

NlR 583-2847465, REGON: 36257_31 55

Sy stełłt tr N F0- E !{S PE § T
/§§rsr&p

Rz oDoWY
k

ffi
l.=
lul
§.
\*/

cztcfitt
0§ótfiOPON{lt§0

$I0WńRn§Ifrn

nżfcl0ztłi§có§
}lfliO§Yt$cY.l|tYfil

1 9ż51 Krą,sztof Kacpnak Strtga 2



*$KŁr&'{EN,FAC.§A §$T{}GtrAF,§CZ§A,

do wy*ełl3, mr: 36€/ź{}źi z drlia; ż*2t l{}8lt}9

ł}ĄN§ §L}§ĘTYFTKACY§NE] p*§AZ,B}il {*} [}aile: lP] \'lI1-7{]? l

S,4arka: PRONAR
Model: T671 1.9t
V1*la,ie: TS71

Rodz*i po_iazdrł: P*.vczelra *ięzał,owa r*lnicza, wywr$tka *

lM§ ż{iżi{i72T t326ź8

IMG 2łżlł7ż,l 132631

§t*k i:rł;dukcji; źfi*ó

,.{r łąestr*e;.'jr:r,,: *S 55?5P

2łi2t{},7ż7

3"!{}l l9ż§tr i{rtvsu trłf &;łc1*l-z:lk Stłanrł 3§.ł łłł łłł l N §; * - §&§P§§ r
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ARKU§Z U§TAI,EN{A wAR"ToścI poJAZ§U
do wyeeny nrz 36lż/282t z dnia; 2021/*8la9

Rzeczoznawca : Krrysztof Kacprzak

Zieceniodawca: Gdański Ośrodek Sportu

Adręs: Romualda Traugutta ?q, żł-ż21 Cdańsk
Zlec. pismo, mak: przesłane drogą elektraniczną

Właściciel: Gdański Ośrodęk Sportu
Adres:

Zadanie:

z dnia: ?ażlla6/22

Romualda Traugutta 29, żł^żż1 Gdańsk

Ocena stanu teclmicznego i określenie wartości rynkowej przeezepy ciężarowej PRONAR T671
nr ręj.GD 5575P.

DANE I§ENTYFiKACYJNĘ POJAZDU (*} f)ąne, IPl \i rll-]n? l

Marka: PRONAR
Model: T671 1.9 t
Wersja: T671
Rodzaj pojazdu: Przytz*pa tlężarcwa rołnicza, wywrotka *

Rok produkcji: 20S6

Nr rejestracyjny: GD 5575P

U§TALENIE WARTO§CI POJAZD{J

KATALOG WAR.TO§CI BAZ$§VYCH (NETTO}:
rok rnies. wań. z katał. w*rt. zadana

[Pr,N*| [PLl{l
2CI21 08 82i00 82100
2a2B 05 62700 6?7ł0
2019 05 54300 54300
2st8 05 47600 47600
2017 05 42900 12900

2016 05 ]9100 39t00
2015 05 35550 355j0
2011 l]5 323-50 ]2350

2013 05 29450 29450
201ż 05 26800 2ó800
20l ] 05 24407

2010 05 ż2413
2009 05 20578

2008 05 18983

2t}t}7 05 17547

2Bs5 05 16ż7l

WARTOŚC BAZOWA BRUTTO {l83 mies,) * 2t} 0l3 pLN

Nornra§wny okres eksploatacji
DAT,A PIERWSZEJ REJEST,RACJI
iłzecrywisĘ okłes ekspioatacji

KCREKTA ZA PIERWSZĄ

(roUmies/dn)
183 rnies.

2ss6/06/08
182 rnies.

98 PtN pł; korekcie., 2S tll PLNREJESTRACJĘ

LI§TA 1ilYPO§AŻENIA:
Lista łvyposażęnia na podstawie listy ogólnej

Przebieg normatywny 0krn

ZA§TO§OWAF{§ KSREKTY ROZNE:
Opis korekty
Starl uffzymania i dbałość o pojazd
Konięczne §aprawy pojazdu

KOREKTY ROZNE

I%] lilaft.lPLNi
-5.0 _1 005

-ż2^4 -1 5B0

- 5 505 FL}{ po korekcie: 14 606 PLN

3.19 I 1925l Krrysztof Kacprzak Stronu 5§ysłem INFO-EKSPERT
/silTsiRD



1e/7 D_ft)l 1ł?l /n*fiq

§TAN OGUMIENIA:
{}ś Koło Cena ZuL *ieźm

IPLNi l%J {mm}

Keło (lena Zuż. §.ieżrł

|FL|ti] [%| [mm|
L,e r.ve: 79L) 50 0

Kolo {]ena Zuż" Bieźa
]PL}il |%l fmm|

Ccna Zuź. Biefu
[FLN] [%j [*rn|,7{)9 50 0

UWAGI

1. Nuner identl,fikacyjny nadwozia §pisano z naiury.
2. Dokumentacj ę fotograflczną wykonano,
3. Naprawę ko*ioczną ( bieżącą i pojazłiu oszacłwalio lra ok 4500,00 zł.

4"@:
- nirriejsze opraeolvani§ przezllacżatle jest dla potrzeb Zlecsniodawcy i stanarvi szatunkowe

o kreś l en i e wartośc i ptz"y czepy c ięźarowej - rłr1,,rł ro tki.
- opracowanie wykonane zostało przy założeniu, ze nie ukryto żadnych faktów które mogły mieć
wpływ Ea wartoŚĆ wycęłlianego pojazdu,

- istotą ninie.jszego opracowania jest określenie aktualnej wartości pojazdu, a nie jego ceny.
Cena powstaje w akcie urnowy sprzedaĘ. Tutaj ten czynnik nie występuje,

- wartoŚĆ przedmiotlł Wyceny złstałaustalona na clzieli sporządzenia wyceny,
- niniejsze oszacorvanie wartości niejest ekspełtyzą stanu teehnicznego przedrnioiu wyceny

i za taką nie mozę być uznawane,
- powyzsza rły§ena rł,a$*ści w szczególności nię może być traktorvana jako gwarancja spłzedazy
przedmiotu 1pyceny za oszacowaną wartość,

- oł]raco\Ą,anie nie olrejrnuje analizy stanu prarł-nego,

- nie badana prawdziwości anipoprar.vłośłi danych identyfikacyjnych przedrniotu wyceny,
w tym między innymi numęrów fabrycmych i roku produi<cji,

- rzeczoznawca zastrzega się. że nie ponosi odpowiedziainości za wady ukryte (prawne

i firycme), nissprawncści. braki nie ujawnione w trakcie badali oraz ewentuaine skutki
wynikające z dalszego uzytkowania przedmiotu wyceny. atakże za skuiki i,vykorzystania
sa*:ej oceny,

- nię badano t_vtułu uĘtkowania ani gitufu własnościwycenianego pojazdu i ervełrt*alnego

i stni eni a ogran i czen i a pt avł rc,eczowych przedm i otu wyceny.
- niniejsze opracowanie nie może być publikowane w całości lv jakimkoiwiek dokumencie

bez zgłdy wykonawcy i bez uzgodnięaiaz nirn formy i treści takiej publikacji.

WAR.TOSC RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

Wycena Po

t4 6B0 pŁN

WY
k

iUrządzeń

iee

RZE CZOZNAWSTWO
Wvcena Poiazdów, Masryn i llrzqilzeń

EiATct
krzvsztof kacprzak

ul. Kańuskó BO/i3, 8o-104 Gdańsk_
NFł sas_zs-ą7-465, REGON: 36257$155

Nr upr. 1

3.I9l tr 92§1 Krą,sztłf Kacprzalr


