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Wycena, Pojazdórv, Maszyn i Urządzeń

Krzysnof Kacprzak
80-10-x Cdańsk. ul. Kartus[:a 80 |] te!. 785-417-q75. e- nrail: sato.gdaia'xp.p!
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iRZECZaZNAWSTWO TEC H N l CZN E
\ryYCENA PoJ,ĄZ§Ów, MASZYN l URZĄDZEŃ

członęk Ogółnopolskiego Stowarryszenia Rzeczoznawców Motor,vzacyjnych
F_ uchu Drogowego" }vt aszyn i U rząiizen AłiTt}{]OT*łStj t,Ttl{ C.

}YYCE}I{ANn 5612022 zdnia: Zażżllżl{}g

lłzęczpmawca : K rrysziof K acprzak

Zlecerriodavr,qa: Cdański Ośrodek Sportri

Adres: Traugutta 29.&a-żżl Gdańsk
Zlec. pisnrl. znak: przeshrre droga elektronicz:lł1

W,łaściciel: MiejskiOśrodek SportuiRekreacji
Adres: ul. Zielonogórska 4, 80-812 Gdalisk

7:adanię: Ocena stanu technbmego iokreślenie wańościrynkł;we"i cĘpika tjRStjS C-360 3l} nr rej"

GDD 997A"

PODSTAWA \ryYCENY

1) Oględziny, badanie techniczre pojazdu prireprowadzone w dniu 30.11.2a22 r. w Gdarisku, ul. Zarł,odników 1

(skdion zlzlorv1,).

2) Dowćd rojestra§},ilł DR/AAts 4466948.
3) Dalre na tenrat przedrniotowego cĘgnka uąyskane z CeŃralnej Ewidencji Płiazclów.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAnU (*) Dane: [R] XII-2022

Rok produkcji: l987Marka: tiRSl"JS
l\.'lodel: C-360 3P
Wers"|a: C]-360 3P
Rod?ą pojazrlu: Ciągtk rolnic;ry

Nr rejestracyjny: GDD 997'Ą
VlN:604570

Data pierwszej Ąe stracji
Data wamości badania technicznego
Data ogledżt
N,lieisce ogiedzin

wskazanie licmika
(rL6( AL*hl,\qt*.ii -ni.,,t,, ia?, lĄ,, t 1-)'} l );(l{-l\
V1\(aJ §lrJl/|Vq

Opis rodrłaju pojazdLl
Kolor powłoki lakierowej, (rcdzaj lakieru)
Dop. rrtasa ea,Fri.

Roxtaw os i

Oa-racz-enie siln ika
Jednostka napędowa
Pojeniriośc l łrloe silnika
Liczba cylindrów / L,Ikład cylindrów
Ro diraj s krryn i b iegór,v

1987ll0/13
zau11l09
2o2ż1,1ljo
ul. Zawodników 1, Gdańsk
pomorskie
769wńg
€2rnłęs,
Ciągnik roln icry, kołowy
zielony
288ó kg
2712nllłrt
720c)7P

z zapłonem samocrynnym
żSEccm / 35kW (€KM)
4 / rz4dotvy
manualna

STAN ]]ECIil{ICn{Y PoJAmU

"f_ą_ixrlls*tłlyip _og!gd7=iĘ_oł_Bą l]ądaniajechnicmeeo poiazdu stwicdzono:

Nadwozie: błołrikiprzednie itylne - z ub},tkami tTateriału.

Silnik z o§pruętem: do spęrydĘIlią u|ąkl*{lą*ę.seqk]§§:gery"{Ł_§q§l§+ ąg§*:t]T*ds**rę*j_

l9']Si ,!{ł,;:,,i sztci liłłprzak Słronu i§llłrłl /ĄlIł' €§.g l'ER'r
/ §'ii J]§, fir)

I



56lżtzż żBż2/12l89

uzytBgwnika nmblemy z silĘĘern widoczne wycieki oleiu.

Układ napędoły : widocmycłi wad i niesprawności nie stwierdz:no.

7:lwieszpnie płzednie z układem kiełuwniczym: rvidclcz,i;/ch rvał,l iniespmrvnościnie str"vierdz txl.

Kabina: elementy w,lp<lsabnia kabiny nadmiemie rvyeksploato\\ane, tbtelkierowcy - rożerw*any. dacĘ część
we,lł,łlęti,łła_ podsuftka kabilł, - z uby-tkanri rrłiteria,lu.

KoREKTY
\ryARTOSC tsAZOWA BRU'il'O (427 mbs.) *

KOREKryROZNE
Wfyry§ [%| \#art [PrĄ
Slan utrzyrnłrria idbałość o pojad -5,0 -1 250

Stan ułr4łnania i dbałość a pojazd mogq mieć wpływ na vartość rynkowq pojańu w pr4lpadku, gdy stan
wycenianego pojazdu istatłrie odbiega od dobrcgo, odpowiednżego dla danego oktesu eksploatacji i plzebiegu.
Stwierdrłny paaadpłrzcĘbie łźabry słan śwźłłicąc"ll o uyjąIkłzłej dżałłści ł pajań waiz suaawć płdsłanuę kłtekĘ
dod&tniej wartości, slan gorszy od Ęlpowego dobrego - podstawę da korekty ujemnej.

Aktualność badń technicmych -1,0 -Na
Ptdstłlą dłs zasłosovania korckg jesł*ada płaana w ptstaei zakałł łĘłkałvnia pojadu na dzień 2a22/l2/09,
koszt tłykonania l)]maganeg,o badania techniczłlego jak też, vczególnle u ptzypadlał pojazdów wielaletnich i tnłale
wyłqczonych z eksploatacji, ewentualna koniecmość przeprowadzenia usprawniajqcej pojań napta*,y.

Regionalna sytuacja rynkowa -l0,0 -2 500
Wartości rynkowe określonych marek i typów uźyuanych pojazdów,nogą kszłałtować się ncł odmiennyłn poziol+ie H}

różryck. regionach Polski. Kanłogi i bary danyth programów komputerółych awierają uśredłione wałtości rynkowe
w skali całego kraju, Odbiegajqce od uśredntonych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejoniejego
łłzyłkcvałłia mogą słaaolłić podsłauę dł zasłtłsowałfu kałekĘ jeg+ łłłłłłaki. Ęs<łkości stosłswanych kłłłekł *yvłikajq
z analiry płzeprolaadzonej w oparciu o regionałne złóżnicowąnie rynkcvych. wałtośei povczegóInych łaarek i rypów
pajazd.ów.

Koniecme napralvy pojańu -6,0 -1 500
Konieczność wkożlania napraw wycenianego pajazdu jesl pcdńłwą do obniżenia jego wańości w stosunku do
wartości pojazdu sprawilego, O wielkości korekĘ decydĘe koszt naprał!} pr4łwracającej pcjazd do stanu technicmego
odpowiedniego do okreslł uĘtkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

25 0s{} PŁN
_ 5 500 PLN

Wbńość rynkowa brutto w1.rej zidentyfikowan€go pojadu, określona rra dzień xykonania opinii
wyno§i:

19500 PtN
(słołvnb: dziewĘtnście tysęcy pĘćset źotych)
w tym VAT (23,0%) 3ó4ó,34 PLN

\{ańość okrtśłono na podstawie:
- notowąń wartości rynkssych ustalonych prr€zy?ykona$aę opiniin
- korekt mających seływna TłańOść pojazdu.

1E[Hldl6,,
iUnądzcń

Napeur
t140

RZ§eZoZNAWsTW$
Wlcena Płljazdów, Maszyn i tlrzqdzeń
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ut. Kańuska 80/13, B0 104 Gdańsk
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DoKt]MEn[ TAcrA F()TOGRAFICanA
dowycenynn 5612022 zdnb: 2a2żll2lU9

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZ)U (*) Darre: [Rl )fi-2022

Mar{<a: URSUS
Modet C-360 3P
Wersja: C-360 3P
Rodzaj pojazdu Ci€,Tk mfończy

Rok produkcji: 1987

Nr Ęestracyjny: GDD 997A

DSC0l150

DSCo1155

DSCOl l79

DSCO1 ló0

,ffi b

3.207 19251 Iftzysztof Kacprzak Strona _3
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ARI(U§Z USTALENIA wARToŚfi PoJAnU
dourycenynn 5ó/żS22

Rreczomawca : Krzysżof Kacprzak

Zlecenbdawca: Gdaliski Ośrodek Sportu

Adres: Traugutta 29,80-221 Gdańsk

Zbc. pismo, anak: przesbne drogą elektronbmą

Wbścbbk MiejskiOśrodek SportuiRekreacji
Adres: ul. Zblonogórska 4, 80-812 Gdańsk

Zadanb: Ocena stanu technicnego i określęnb wańości rynkowej cągnka URSUS C-360 3P nr Ę.
GDD 997A.

DANE IDENTITIKACYJNE POJAZ)U (*) Dane: [R] XIt-2022

zdnia: 2a2alżla9

Marka: URSUS
ModeL C-360 3P
Wersja: C-360 3P
Rodzaj pojazdu: CĘgnk rokricą,
Wycena na podstawie pojadu: URSLIS C 1.6t 360 54003 2WD 21723|ż0 ccm 38 kW O

Rok prodŃcji:1987

Nr Ąestracyjny: GDD 997 A

USTALENIE wARToŚcr po.rłmu

KATAIJ0G wARToŚfi BArc\ilYCH (BRUTTO):
rok mies łłąrŁ z katal.

tPrNl

1987
05
05

WARroŚC BAZOWA BRUTT0 (42? mbs.) * 25 000 PLN

1988

uart, zadana
tPlNl

26500
25000

N ormałnrry okres ekspbatacj i
DATA PIERWSffiJ REIF§TRAC JI (rokimbsldn)
Rzfczywi§ty okres eksploatacj i

427 mies.
1987l10ll3
422 mies.

LI§TA YtlYFO§AffiItiIA:
Lista rłyposażenia na podstawie listy ogólnej

Czas pracy rzrcrywlsq odcrytany 169 mtg

ZASTOS OWAN E KOREKTY ROZ.{E:
O§s korekty
§tan utrzyrnania i dbałość a płpd
Akfualność badań techniczlych
Reg ionaha sytuacja ry nkova
Kon ieczre naprałvy pojazdu

KOREKTYRO^IE

[%| Wart. [PLN|
-5,0 -1 250
-1,0 - 250
-10,0 _2 500
-ó,0 -l 500

- 5 500 PLN po korekcie: 19 500 PLN

U\ryAGI

1. Nurrpr identyfikacyjny nadwozia spisano zrwtury,
2. Dokunrentację fotograficzą wykonano.
3. Naprawę konbczĘ {bbącą) pojazdu oszacowano rn ok" l500,00 ż.
4. Zastrzezenia i ograniczenia:
- niniejsze opracowanb przemaczfrt|ęjest dla potrreb Zbceniodawcy istanowi szacunkowe
okreśbnb wartości pojadą

- rv dniu badania brak badania teclłnicmego - do spradzsnll ul<Łrd"v na stacjidiapros§,eme,i.
- l,,i,t,,..1,t!\\.;ilir.i\l j.,,}lr.tlt,, /,!\lrh\ 11l,/t, 7.1iil/1,1tilt l.. l,,ic !lLl..iL,./:!i,i!!c|:!} iii,: tor, l!r:i,t- l}1.]:.lta, illir_,,_,

:l r"i'rl' Ę,ł i1.1r!].,,', .r r",-łi:rl]a,t.!! n11!]ł,/i;i!

- !lłct;.i łlirlĘsr*l1łl gl$ii;eqlt,iłl,iŁl 
_'*,n, ,,,;g"edie*ił: ;:ktll;lirlł r,,,lllllil';l:i nł,ljlłrjll" lł :,,liłł 

_1r,=1olr 
<-:**i,

3-2t}7 19?§ł Xray*ziel 3d**p;z*k .§lłłp;r.lł 4-xl,vffi Elarąl-c*Jrćtr,
,i,§§?§j*s



36n022 2fi22/12ftg

Cena połvstaje w akcie unmwy sprzedazy, 
-i'utaj 

ten crynr.ik nie wl,stępqie,
- rvattośc przeclnrictrr lł1€eny zostab ustaiona na dzięłi spcrąelrełria \Ęcetl},.

- ninb.isze osacowanb wańości nie.jest ekspeńyą stanu tęchnicmegtł przedmiohl r,vyceny

imtaką nie more hyć r-lmawane,

- powlz§?a }\,ycena rryańtlściw szrregolności nie nił.lre byc truktowana]ako gwarancja sprzedaĄ
przeclmicltu wyceny za oszacó\ł/aną waltość.

- opracowanie nie obejmuie arwliz1l stanu orawnego,
- nie badano prawdaw-ości ani poprawności danl,ch identyfikacyjnych przedmiotu wycęny.
w t}m międry innyminunrerórv fabrycmych iroktr pro<iLlkcji,

- rzecz§mawca zasturga się, re nb ponosi odporviedzialności za wady ukry.,te (praułie
iflrycme}, niesprawności, braki nie ujarvnione w trakcie lradari omz ewentualne skutki

rynikające z dalszego u4tkorvania prredmiotu wyceny" a także za skutki wykorzystania
salĘ ocen1,,,

- nie badano t}tufu uą,tkorvania aniĘtułu wbsności wycenianego pojazdu ierłentualnego
istnienia ograniczenia praw rzęczowy,ch przedmiotu wyceny,

- ninięjsze opracowanie nb może byc publftowanę w całościrv jakirrktłrw-bk dokur.,encię
bez zgody wykonawcy i bez uąodnbnia z nim formy itreści takiei publikacji,

WARTOŚC R\NKOWA BRLiTTO Po 7-AOKRĄCLEN|{,J

lĘcena

19 500 PLN

i Urządzeń

Nr upr.

RZ§CZOZNAWSTWO
*;ń;rio, ia,d t*, M a szy n i t I rr c1 d ze ń
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Rzeczoznawcow

3,2 07 1925 l Krzysz tof Kacprzak Słronł .'S.ysrem lNF'O-EKSPERT
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