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EKSPERTYZY
OPINIE
OCENY

-

techniczne w zakresie:

-

stanu kpl. pojazdów;

-

stanu podzespołów

Biegły Sądowy
Rzeczoznawca
Biegły Skarbowy

Zleceniodawca:

i elementów;
-

ustalenia zakresu napraw;
jakości wykonanych
napraw;

-

przyczyn powstałych
uszkodzeń;

-

stanu oznakowań
identyfikacyjnych;

-

analiz i rekonstrukcji
zdarzeń drogowych.

-

techniczno-ekonomiczne

-

w zakresie:

-

wycen;

-

kalkulacji napraw;

inż. Stefan Bobrowski

Zakres Opinii

Wojewódzki Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61 – 623 POZNAŃ
OKRESLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ
POJAZDU
OPRACOWAŁ

▼
SZACOWANIE SZKÓD
pojazdów mechanicznych
powstałych w wypadkach
ubezpieczeniowych.
● CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH SĄDOWYCH w KRAKOWIE
● CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO - WARSZAWA
● CZŁONEK POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO – WARSZAWA

CERTYFIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO nr 380 / V RS 001163

OPINIA.
Zakres opinii: Określić Wartość Rynkową Pojazdu
Identyfikacja Pojazdu.
Marka pojazdu/Typ

AUTOSAN

Rodzaj

PRZYCZEPA CIĘŻAROWA

Nr VIN ( numer ideat. nadwozia )

15212

Rok produkcji

1973

Nr rejestracyjny

PZM 7862

Na podstawie przeprowadzonych badań organoleptycznych pojazdu i analizy
zakresu uszkodzeń, dokonano kwalifikacji poszczególnych zespołów pojazdu w
zakresie wymiany lub naprawy. W dokonanej analizie wykorzystano komputerowy
system do wyceny wartości pojazdów w stanie uszkodzonym i system kalkulacji
kosztów naprawy pojazdów w systemie: AUDATEX, INFO – EKSPERT, EUROTAX.
Program w oparciu o zapisany zakres uszkodzeń dokonuje wyboru metody według
przyjętych algorytmów opracowanych przez twórcę programu zgodnie z Instrukcją
Określenia Wartości Pojazdów Nr 1/2016 i rzeczoznawca nie ma możliwości
dokonania wyboru metody według własnego uznania.
● WSPÓŁCZYNNIKI.
Dokonujący wyceny rzeczoznawcza / biegły sądowy / biegły skarbowy nie ma
wpływu na stosowane w komputerowym programie wyceny pojazdów
współczynniki mające wpływ na wartość pojazdu. Dobór i wartość współczynników
wynika z algorytmów producenta programu. Aktualnie na rynku usług
rzeczoznawczych stosuje się dwa programy: EUROTAX i INFO- EKSPERT.
W przypadku firmy INFO-EKSPERT wartości bazowe pojazdów pochodzą z analiz
informacji otrzymywanych bezpośrednio z rynku, które potem są stosownie
opracowywane metodami analitycznymi, statystycznymi. Sam program do wyceny
wartości pojazdów oparty jest (aktualnie) na Instrukcji określania wartości pojazdów
nr 1/2016. Jednak rzeczoznawców stosujących ją nic nie zwalnia od uwzględniania w
wycenach realiów rynkowych.
Rzeczoznawca nr RS 001163

● Biegły Sądowy i Skarbowy
●
●CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZNIA BIEGŁYCH SĄDOWYCH - KRAKÓW
●CZŁONEK POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO - WARSZAWA
●CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO - WARSZAWA
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Wiedza ta dotyczy nie tylko udziału przy zawieraniu ostatecznych transakcji ale i
możliwości ustalania np. stanu obiektu wycenianego, identyfikacji jego wyposażenia
czy jego stanu technicznego obiektu.
WNIOSKI:
Aktualna wartość rynkowa pojazdu w obecnym stanie, z uwzględnieniem zakresu
uszkodzeń pojazdu wynosi brutto w oparciu o dane systemu
INFO – EKSPERT.
WARTOŚĆ RYNKOWA
WRU = 1300 PLN ( brutto)
Na tym opinię zakończono i podpisano zawiera 10 stron z załącznikami, wykonano w 1
egzemplarzu. Opinię wydano w oparciu o posiadaną wiedzę, długoletnie doświadczenie w
dziedzinie naprawy i eksploatacji pojazdów, ruchu drogowego oraz pracy w szkoleniu i
egzaminowaniu kierowców pojazdów silnikowych na wszystkie kategorie prawa jazdy. Opinia
została sporządzona bezstronnie.
Gniezno 31.10.2021 r.

ZAŁĄCZNIKI:
- wycena w systemie komputerowym
- dokumentacja fotograficzna

Opracował:

zał. nr 1 stron 3
zał. nr 2 stron 4

Zastrzeżenia
Wykonawca opinii zastrzega że treść opracowania objęta jest zakazem kopiowania, rozpowszechniania, nie
może również służyć jako wzór w innych opracowaniach. Opracowanie może być tylko wykorzystane przez
osobę zlecającą dla celów związanych z ustaleniem wartości rynkowej pojazdu.
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●CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZNIA BIEGŁYCH SĄDOWYCH - KRAKÓW
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