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                        WYCIĄG Z OPRACOWANIA: 
 

     OKREŚLENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ  

   PRZEDMIOTU OSZACOWANIA DLA POTRZEB SPRZEDAśY   

                  
 

L.
p. 

Nazwa środka technicznego, 
Dane identyfikacyjne  

Szacunkowa 
wartość rynkowa 

w zł netto 
1 Drukarka wielkoformatowa Epson SureColor SC-S30610 

Nr seryjny: PXWE000091, rok produkcji: 2012 
Producent: SEIKO EPSON CORPORATION Ltd. Chiny  
 

37 700,00 

 
WARTOŚĆ OGÓŁEM: 

 

 
     37 700,00 

 
    Oszacowana bieŜąca wartość drukarki wielkoformatowej Epson SureColor S30610, 

  Nr seryjny: PXWE000091, rok produkcji: 2012 wynosi: 
 

                                 WR = 37 700,00 zł netto  
 
 

      słownie: trzydzie ści siedem tysi ęcy siedemset zł netto 
 
                                                                                                Rzeczoznawca SIMP 

Poznań, dnia 21.06.2015 roku                                                mgr in Ŝ. Andrzej Czarnecki                
                                                                                  Nr Cert. 9790 
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  1. PODSTAWA FORMALNA 
           Podstawą formalną opracowania jest zlecenie BZWBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8  

          61-003 Poznań z dnia 16.06.2015r. 

 

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA 
  -  Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych – standard VI.1 
-  Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych SIMP 
-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Dz.U. Nr140 poz. 939, z  
   późniejszymi  zmianami           
-  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o  
   zmianie innych ustaw. Dz. U. Nr 111 z 2001 r., poz. 1195.                                
-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach  hipotecznych,  
   tekst  jednolity Dz. U. nr 99 z 2003r. poz. 919.         
-  Ustawa z dn. 23.04.1964r – Kodeks Cywilny Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964r z     
   późniejszymi  zmianami, 

           -  informacje z rynku wtórnego dotyczące drukarek wielkoformatowych 
-  własne  doświadczenia i  baza danych.  

 

MATERIAŁY  POMOCNICZE  : 
 

-  Cenniki WACETOB, BISTYP – Maszyny i urządzenia, informacje od  
    producentów, oraz informatory branŜowe ,  
 
-  Oferty kupna – sprzedaŜy z firm specjalistycznych zajmującymi się zbytem  
   nowych i uŜywanych urządzeń do będących przedmiotem oszacowania o   
   zbliŜonych parametrach, 
 

      - informacje uzyskane z Internetu: www.epson.pl, www.swiatobrazu.pl/wielkogabarytowy 

        www.drukarkiwielkoformatowe.com ,www.allegro.pl , www.pcworld.pl , www.cortland.pl 

        www.swiatdruku.eu ,http:/dodruku24.pl/drukarki-epson/epson-SureColor-SC-S30610/html  

       - bank danych autora i ZORPOT Poznań, 

      -  Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich – materiały z  

    konferencji nt. SZACOWANIE WARTOŚCI TECHNICZNEGO MAJĄTKU    
   RUCHOMEGO   Łódź – Arturówek 5-6 czerwca 2001 
 
-  J. Napiórkowski – R. Źróbek –Metody wyceny maszyn i urządzeń – wydanie  

           Zachodnie Wydawnictwo Organizacji – Zielona Góra2001 
 

3. Zakres opracowania. 
 

�   Wizja lokalna, 

�    Identyfikacja maszyny, 

�    Opis i ocena stanu technicznego, 

�    Wycena wartości rynkowej, 

�    Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
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4.CEL OPRACOWANIA  

    Opracowanie ma na celu ustalenie wartości rynkowej dla celów sprzedaŜy na rynku wtórnym. 

 

5. Przedmiot wyceny: drukarka wielkoformatowa Epson , SureColor SC-S30610  
 

    

    
 
      Drukarka wielkoformatowa firmy Epson, model SureCol or SC-S30610 
 
Opis drukarki: 
 
Drukarka wielkoformatowa  Epson SureColor SC-S30610  

Skonstruowana od początku z myślą o wydajnej i przyjaznej dla środowiska produkcji po 
najniŜszym całkowitym koszcie uŜytkowania, drukarka SC-S30610 umoŜliwia drukarniom, 
producentom reklamy wielkoformatowej, punktom usługowym zajmującym się drukiem 
cyfrowym i centrom powielania poszerzenie gamy oferowanych usług. 

Posiada większe moŜliwości niŜ dotychczasowe rozwiązania:  
Drukarka SC-S30610 moŜe drukować wszystko począwszy od plakatów, znaków, 
bannerów, podświetlanych paneli i materiałów POS po folię do oklejania pojazdów, 
dekoracji wnętrz i elementów wystaw targowych. Wszechstronność drukarki jest 
zauwaŜalna między innymi dzięki obsłudze szerokiej gamy mediów. Z powodzeniem  
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moŜna drukować na winylu, płótnie a takŜe na folii do podświetleń (backlite), papierze 
fotograficznym oraz na popularnych podłoŜach stosowanych przy produkcji bannerów o 
maksymalnej szerokości 162,6 centymetrów. 
 
Łatwa w obsłudze 
Dzięki podnośnikowi umieszczonemu z tyłu ładowanie nowej rolki jest zadaniem tylko dla 
jednej osoby, a napręŜenie nośników moŜe być z łatwością nadzorowane z przodu i z tyłu 
drukarki, redukując czas potrzebny na ustawienie urządzenia i maksymalizując 
wydajność. 
 
Większa wydajność 
Wysokonakładowe prace są wykonywane z łatwością dzięki marce Epson, która zapewnia 
wydajność, niezawodność i ergonomiczną obsługę urządzenia. W zaleŜności od trybu 
pracy drukarki SC-S30610 moŜe ona drukować z prędkością od 7,3 m2/godzinę do 
29,4m2/godzinę. 

NiŜsze koszty i mniejszy wpływ na środowisko 
Energooszczędna drukarka SC-S30610 spełnia normy programu ENERGY STAR, 
pozwalając uŜytkownikowi oszczędzić pieniądze i zmniejszyć wpływ na środowisko. 

� Niski koszt eksploatacji: Niezawodna i wydajna 

� Wszechstronność: Współpraca z wieloma rodzajami nośników 

� Łatwa obsługa: Ładowanie rolek przez jednego operatora 

� Wydajność: Do 29,4 m2/godzinę w trybie roboczym 

Ekologiczna: Norma ENERGY STAR 
 
DANE TECHNICZNE: 

 
Nazwa środka technicznego  Drukarka wielkoformatowa 
Model/Typ Epson SureColor SC-S30610 
Nr seryjny PXWE000091 
Rok produkcji 2012 
Producent 
 

SEIKO EPSON CORPORATION Ltd. 
Chiny 

Głowica drukuj ąca Głowica drukująca TFP Micro Piezo 
Technika  
Rozdzielczość drukowania 1440x1440 dpi 
Technologia tuszów Epson Ultrachrome GS2 
Drukowanie  
Szybkość druku 29m2/h 
Konfiguracja dysz 720 dysz czarnych, 720 dysz na kolor 
Minimalna wielkość kropel 4,2 pl 
Łączność  
Przyłącza USB, Ethernet 
Specyfikacje papieru i czujniki  
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Format papireu 64” ( 162,6 mm) 
Print Margins Sheet Media Mode 1:5 (left) 
Dwustronnie Nie 

Emisja hałasu Praca:  7,4B (A) 
Poziom hałasu Praca: 59 dB (A) 
Zawartość zestawu 
 
 
 
 

Sterowniki i programy (CD), pojedyncze wkłady 
atramentowe, Instalacja/Podręcznik bezpieczeńst. 
Urządzenia podstawowe,kabel zasilający, 
Instrukcja montaŜu i obsługi, dokumenty 
gwarancyjne  

 

6. WIZJA LOKALNA 
 

Wizja lokalna miała miejsce  w firmie „Centa” pl. Sp. z o.o. w  Wysogotowie  

 ul Kamienna 23 w dniu 18.06.2015r. 

Podczas wizji lokalnej obecni byli:  

• Arkadiusz Cenkier, przedstawiciel firmy Centa pl. Sp. z o. o. 

• Andrzej Czarnecki, rzeczoznawca SIMP – ZORPOT Poznań. 

 

 7. USTALENIA Z WIZJI LOKALNEJ I OCENA STANU TECHNI CZNEGO 

 
W dniu wizji lokalnej przedmiotowe urządzenie znajdowało się w hali magazynowej firmy 

Centa, posadowiona na posadzce betonowej, na kółkach, w które jest wyposaŜona Podczas 

wizji nie było moŜliwości sprawdzenia urządzenia w pełnym cyklu pracy, drukarka nie była 

podłączona do zasilania. W trakcie wizji została podłączona na chwilę do zasilania, co 

Odpowiednia grubość papieru 0,1 mm – 1 mm 
Informacje ogólne  
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Typ: Kolor 
ZuŜycie energii 650 W,520 W(tryb ekonom),30W(tryb czuwania) 
Napięcie zasilania AC 100V – 240V, 50Hz – 60Hz 
Wymiary (szer. x głeb. x wys.) 2 600mm x 1259mm x 1311mm  
Masa 219 kg 
Kompatybilne systemy operacyjne 
 

Mac OS 10,4+,Windows 7x 64,Windows XP x 64 
Windowd XP,Windows,Vista,WindowsVista x64 

Inne funkcje  
Memory Printer: 512 MB, Network: 128 MB 
Inne  
Gwarancja 12 miesięcy, Serwis na miejscu 
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pozwoliło stwierdzić, Ŝe ekran sterownika jest sprawny, ale podany komunikat o braku 

podłączenia wszystkich kabli i braku podłączenia materiałów – tuszów- pojawiła się komenda 

„Turn off” i trzeba było wyłączyć drukarkę i odłączyć z sieci. 

W zbiornikach nie było tuszów, poniewaŜ poprzedni uŜytkownik oczyścił przed jej oddaniem 

całe urządzenie, co zapewni, Ŝe urządzenie po sprzedaŜy i uzupełnieniu mediów, 

natychmiast będzie mogło pracować.( nie ma zagroŜenia zaklejenia przewodów i dysz) 

 Mając na uwadze powyŜsze okoliczności maszynę oceniano wzrokowo - na tej podstawie 

nie moŜna określić pełnej kompletności oraz sprawności przedmiotowej maszyny. Na 

podstawie oceny wzrokowej nie stwierdzono Ŝadnych uszkodzeń czy zarysowań malatury 

maszyny. Niektóre powierzchnie są lekko zabrudzone, co mogło powstać w trakcie 

transportu drukarki. Widać, Ŝe uŜytkownik dbał o maszynę i eksploatował ją prawidłowo 

Rzeczoznawcy nie udostępniono Ŝadnej dokumentacji – DTR, Instrukcji Obsługi, ksiąŜki   

serwisowej. Ogólny stan techniczny maszyny jest bardzo dobry.  

Ustalam stopień zuŜycia technicznego ”S”. Ustalam S=0,20  

IDENTYFIKACJA: 

Drukarka wielkoformatowa Epson SureColor SC-S30610 

- producent: SEIKO EPSON CORPORATION Ltd. Chiny 

- typ, model: SureColor SC-S30610  

- rok prod.: 2012 

- nr fabryczny.: PXWE000091 

-Certyfikat Bezpiecze ństwa: CE 

 

 8.  Metoda wyceny. 

Wartość rynkowa - jest to wartość, za którą oczekuje się, iŜ chętny kupujący nabędzie od 
chętnego sprzedającego w normalnej transakcji a obie strony są niezaleŜne od siebie, po 
przeprowadzeniu marketingu i gdy obie strony są świadome okoliczności i nie działają pod 
przymusem. 
W niniejszym opracowaniu, do oszacowania wartości rynkowej drukarki wielkoformatowej 

wykorzystane będzie podejście kosztowo-mieszane tzw. metoda odtworzeniowa z 

elementami metody rynkowej, która nazwana jest metodą mieszaną. 

Wykorzystano tu: 

- metodę odtworzeniową "blok" dotyczącą opisu i formalizmu przy ocenie stanu 

technicznego wycenianej drukarki Epson model SureColor SC-S30610 

a  

- z metody porównawczej metodykę dochodzeniu do ceny rynkowej maszyny z 
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wykorzystaniem wskaźników kształtujących popyt na rynku, o których jest mowa w 

dalszej części operatu. 

- Oszacowanie wartości rynkowej drukarki Epson model SureColor SC-S30610 

 ze względu na utrudniony dostęp do rzeczywistych cen transakcji a jedynie do cen 

ofertowych przekazywanych ustnie, przez firmy sprzedające, których informacje zostaną 

wykorzystane do określenia współczynnika rynkowego wykonano przy wykorzystaniu 

następującego algorytmu: 

                  
 

                    WR = WP × ( 1 – S/100) × K × E 
 
gdzie: 
 
       WR – wartość rynkowa, 

       WP – wartość początkowa, 

       S – stopień zuŜycia technicznego (w %) 

        T – trwałość drukarki wielkoformatowej w latach.   

               te= 3 lata , przyjmuję trwałość maszyny T= 15 lat  

        K – współczynnik nowoczesności konstrukcji: 

             K = 1 – α ( te – 1);  α – współczynnik ekspercki  = 0,01-0,03 

                     E – współczynnik podatności rynkowej – 0,3 – 0,9 

 

9. Ustalenie warto ści rynkowej drukarki wielkoformatowej Epson,  
       model SureColor SC-S30610 
                                     

      9.1 Wartość początkowa drukarki Epson model SureColor SC-S30610 
 
    Wartością początkową jest cena nowej drukarki wielkoformatowej lub jej odpowiednika.  

       Wartość początkową nowej drukarki Epson model SureColor SC-S30610 

    ustalono na podstawie Faktury zakupu FV/212/08/2012 z dnia 21.08.2012 roku, 

    gdzie podana wartość wynosiła 62 740,00 zł netto. Po uwzględnieniu wskaźnika 

    wzrostu cen dóbr inwestycyjnych, licząc od III kw. 2012 roku do II kw.2015 roku, 

    wartość ta wyniesie na dzień szacowania: 62 051,13 zł netto 

 
Po zaokr ągleniu przyjmuj ę warto ść początkow ą WP: 

 

                                       WP = 62 050,00 zł netto 
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     9.2 Współczynnik nowoczesno ści konstrukcji „K” 
 

 K – współczynnik nowoczesności konstrukcji: 

  K = 1 – α ( te – 1);  α – współczynnik ekspercki      Ustalam α = 0,01 

                    te= 3 lata    , przyjmuję trwałość maszyny  T= 15 lat  

              K = 1 – 0,01( 3– 1) = 0,98                                Ustalam K = 0,98 
 

 

 

 

            9.3  Współczynnik podatno ści rynkowej. 
 

Uwzględniając cel wyceny, przy szacowaniu wartości rynkowej drukarki 

wielkoformatowej analizuje się następujące składowe współczynniki z zakresu 

budowy, mające wpływ na wysokość zbiorczego współczynnika" E" takie jak: 

• cena bazowa nowej drukarki wielkoformatowej Epson model SureColor SC- S30610  

• wysokość marŜy handlowych pośredników 

• parametry techniczne wyposaŜenie standardowe i dodatkowe 

• rok produkcji 

Oprócz ww. współczynników związanych z budową i eksploatacją, na wartość 

wycenianej drukarki wielkoformatowej mają wpływ takŜe inne zjawiska rynku, do 

których naleŜą uwarunkowania ekonomiczne uwzględniające inflację, 

oprocentowanie kredytów inwestycyjnych, zmieniające się w czasie czynniki 

lokalne mikroregionu takie jak:  

• popyt na rynku wtórnym, rozwój branŜy  

• sposób zbycia drukarki wielkoformatowej (odpowiednio długi okres oferty, reklama) 

• kondycja finansowa zbywcy 

Wartość współczynnika " E" zainteresowania rynku wycenianym urządzeniem 

przyjmuje się w wysokości E = 0, 3 - do 0,9 

Uwzględniając aktualną sytuację na rynku przyjmuję współczynnik podatności  

rynkowej E = 0,80 
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                         OPINIA    RZECZOZNAWCY:  
 
Na podstawie ustalonego stanu technicznego, przedst awionych dokumentów, 
oraz zastosowanej obowi ązującej metodyki wyceny, a tak Ŝe:  
-  informacji zawartych w informatorach bran Ŝowych,    
-  informatorów  WACETOB, BISTYP. 
-  informacji o cenach u Ŝywanych środków technicznych o zbli Ŝonych 
parametrach w  
   ogólnodost ępnych wydawnictwach, w Internecie.  
-  informacji z  przetargów, 
-  własnej bazy danych 
 

OKREŚLAM SZACUNKOW Ą WARTOŚĆ RYNKOWĄ 
NETT0 - TZN BEZ PODATKU VAT  

 
 

              Wartość rynkowa drukarki wielkoformatowej Epson model Sure Color SC-S30610 
                          

 

                     WR = WP × ( 1 – S/100) × K × E 
 

           WR = 60 050,00 × ( 1 –20/100) × 0,98 × 0,80 = 37 663,36 zł netto 
 

        Po zaokr ągleniu warto ść drukarki wielkoformatowej Epson model SureColor SC -S30610   
Nr seryjny: PXWE000091, rok produkcji: 2012 wyniesi e: 

 

                                                 WR= 37 700,00 zł netto  
 

        słownie: trzydzie ści siedem tysi ęcy siedemset zł netto  
 
 
                                                                                                                       Rzeczoznawca SIMP  

 Poznań, dnia 21.06.2015 roku                                    mgr in Ŝ. Andrzej Czarnecki                                
                                                                                Nr Cert. 9790 
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10. Uwarunkowania i zastrze Ŝenia 
 

1. Opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego, lecz charakterystyka i 
ogólny stan techniczny stanowiły czynniki wpływające w istotnym stopniu na 
określoną wartość urządzenia. 

 
2. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan fizyczny i wady, których nie  
      moŜna było ustalić podczas oględzin oraz za skutki techniczne i prawne, jakie  
      mogą  powstać w czasie przenoszenia na nowe miejsce przeznaczenia. 
 
3. Wartość rynkowa drukarki wielkoformatowej Epson model SureColor SC-  S30610  
     Nr seryjny: PXWE000091, rok produkcji: 2012, została  ustalona na dzień  

                     sporządzenia wyceny dla celu określonego w pkt. 4 .                            
 

4. Ustalona wartość nie zawiera podatku VAT. 
 
5. Opracowanie moŜe być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem określonym w   
    pkt. 4   w okresie 6 miesięcy od daty wykonania i nie moŜe być publikowane bez     
    zgody autora. 
 
 
 
   Poznań, dnia 21.06.2015 roku                                       Rzeczoznawca SIMP          
                                                                          mgr in Ŝ. Andrzej Czarnecki                                

                                                                                                 Nr Cert. 9790     
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11. Dokumentacja fotograficzna – 9 zdj ęć 
 

Zdj ęcie Nr 1 Drukarka wielkoformatowa EPSON, model SureColor S30610 – widok z przodu 
 

               
    Zdj ęcie Nr 2 Widok na panel sterowania i kasety na tusze 
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Zdj ęcie Nr 3 Drukarka wielkoformatowa EPSON, model SureColor S30610 – widok z tyłu 
 
 
 

 
Zdj ęcie Nr 4 Drukarka EPSON, model SureColor S30610 – widok urządzeń do montowania beli papieru 
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                         Zdjęcie Nr 5 Drukarka EPSON, model SureColor S30610 – widok z boku 
 

                                
                  Zdjęcie Nr 6 Drukarka EPSON, model SureColor S30610 – widok panelu sterowania  
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               Zdjęcie Nr 7 Drukarka EPSON, model SureColor S30610 – tabliczka znamionowa 
 

                                          
                Zdj ęcie Nr 8 Drukarka EPSON, model SureColor S30610 – nazwa stosowanych tuszy 
 

                                                
                         Zdj ęcie Nr 9 Drukarka EPSON, model SureColor S30610 – kasety do tuszy 

 


