
 

 

                                                              Stowarzyszenie In Ŝynierów i Techników Mechaników Polskich  
Zespól O środków Rzeczoznawstwa i Post ępu Technicznego 
                                   SIMP - ZORPOT 

                                                              Ośrodek w Poznaniu 
 
                               KRS 0000152811; REGON 000671540 – 00166; NIP 526 -000  -11 -05                                                                                       

E - 074/2015 
 

   Symbol 

6 1 - 8 7 4  Poznań, Al. Niepodległo ści 2 • tel./fax. 061 852 16 86, 853 78 05 wew. 244 • e- mail: zorpot-poz@inc.pl 

Zamawiaj ący:                   BZ WBK Leasing S.A. 
                                           ul. Chlebowa 4/8 

                             61 - 003 POZNAŃ 
 
                                       NIP 521 – 12 – 95 - 779 
 
 
 
Zlecenie z dnia : 16.06.2015 roku  
 
 
 
 

 

Temat:      Ocena stanu technicznego i ustalenie warto ści rynkowej 

           plotera drukuj ącego firmy Mutoh Japonia model: ValueJet 1204E 

                          nr seryjny: EY4E001758 , r. produkcji: 2011  

                              Nr umowy leasingu: WB 4/00034/2011  

Ekspertyza wykonana w wersji elektronicznej – nie w ymaga piecz ątek i podpisów  

 Data: Podpis: 

Kierownik Zespołu 
 21.06.2015 roku        mgr  inŜ. Andrzej Czarnecki  

Weryfikator 22.06.2015 roku        mgr  inŜ. Marian Grochowina               

Dyrektor O środka 22.06.2015 roku  

       
 
      mgr  inŜ. Andrzej Czarnecki       
   
 



         ZORPOT – POZNAŃ Al. Niepodległości 2  
         61 874 Poznań � 061/852 16 86, 853 78 05 wew.244; e-mail: zorpot-poz@inc.pl 
 

2 

                        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 Ploter drukujący model ValueJet 1204E 

Nr seryjny: EY4E001758, rok produkcji: 2011 
Producent: MUTOH INDUSTRIES LTD. , Japonia  

14 200,00 

 
WARTOŚĆ OGÓŁEM: 

 

 
14 200,00 

 
          Oszacowana bieŜąca wartość plotera drukującego model ValueJet 1204E, 

        Nr seryjny: EY4E001758, rok produkcji: 2011 wynosi: 
 

                                 WR = 14 200,00 zł netto  
 
 

                  słownie: czterna ście tysi ęcy dwie ście 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 maszyn drukujących 
-  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: http://plotery.atrium.com.pl/plotery/plotery-eko-  

        solwentowe/mutoh- valuejet-1204, www.digiprint-supplies.com , www.oferto.pl   

        http://mutoh.com/veluejet1204  

       - 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: ploter drukuj ący firmy Mutoh, model ValueJet 1204E 
 

                 
                  Ploter drukuj ący firmy Mutoh Japonia, model ValueJet 1204E 
 
  Opis maszyny: 

Mutoh ValueJet 1204E to trzeciej generacji ploter eko-solwentowy. Całkowicie nowa, 

opatentowana technologia druku falą to krok naprzód w druku wielkoformatowym. Tradycyjna 

metoda druku wielkoformatowego polega na nakładaniu z kaŜdym przebiegiem karetki 

kolejnych pasów. To rozwiązanie ma wadę. W momencie gdy ploter jest niedokładnie 

skalibrowany, często uzyskuje się efekt paskowania. Ploter MutohValueJet 1204E posiada 

szerokość zadruku 1.2 metra na materiałach o szerokości 1.3 metra. Prędkość jaką osiąga 

ploter to 7 m2/h na folii oraz 14 m2/h na banerze. ValueJet to drukarka czterokolorowa 

drukująca atramentami Eco-Solvent Ultra. KaŜdy z kolorów jest dostarczany w kasecie o 

pojemności 220 ml. Nowy Mutoh ValueJet jest przeznaczony do druku niskonakładowych 

grafik indoor i outdoor, np.: plakaty, banery, backlighty, grafiki POS, naklejki, itd. Wprowadza 

on nową jakość na rynku drukarek wielkoformatowych. Dzięki technologii druku falą i 

przemyślanej nowej konstrukcji ploter jest łatwy w uŜyciu przez niedoświadczonych 

uŜytkowników. Mimo to jego jakość docenią takŜe specjaliści. 
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Parametry techniczne: 

Głowica 

Technologia druku Drop-On-Demand Vardot Piezo Injekt + Wava Print 

Głowica 1 

Dysze 144 dysz x 8 linii 

Wielkość kropli (pl) 3.9 to 20.8 

Wysokość głowicy Nisko: 1.2 mm 
Wysokość: 2.0 mm 

Media 

Max. szerokość medium 1300 mm (51,18”) 

Max. szerokość druku 1200 mm (47,24”) 

Max. grubość medium 0.3 mm 

Wymiary medium  Ø 150 mm / 2” & 3” / 19 kg 

System suszący NiezaleŜne 3 grzałki: pre-heater, fixer & dryer (30 - 50 
°C) 

Prędkość zadruku  7 m/h (folia) , 14m/h (baner)  

Wydajno ść 

High Quality (1440 x 1440) 3.5 m²/h 

Quality (720 x 720) 5.1 m²/h 

Quality Production (720 x 720) 5.4 m²/h 

Production (540 x 720) 7.0 m²/h 

Speed Production (720 x 720) 11.3 m²/h 

Billboard (360 x 720) 13.6 m²/h 

Atrament 

Typ Eco Ultra 

System zasilania -Kaseta Pojemnik 220 ml 

Kolory CMYK 

ZuŜycie  8 ml / m² 

 Odporność na UV - bez laminacji 3 lata na zewnątrz  

System sterowania 
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Oprogramowanie  Onyx RipCENTER 7 PL 

Interface  Centronics / LAN / Print Server 

ZuŜycie energii 

Podczas druku 500 W 

W trybie czuwania 40 W 

Podczas grzania ≤ 1000 W 

Zasilanie AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz 

  

Zalecane środowisko pracy 

Temperatura 22°C - 30 °C; ∆t: max. 2 °C/h 

Humidity 40% - 60 % (bez kondensacji); ∆RH: max. 5% RH/h   

Wymiary 

Szerokość x Głębokość x 
Wysokość 

1772 x 685 x 1220 mm 

CięŜar 71.8 kg 

 

Wyposa Ŝenie: 
 
- Instrukcja obsługi - język angielski – 1 szt. 

- CD „ Quick Users reference i Operation Manual” – 1 szt. 

- CD „User Guidie” EF 71000 – 1 szt., 

- CD „ Performance” EF 71170 – 1 szt., 

- Dysk USB przenośny - klucz “ONYX” nr 150FAFE4 – 1 szt., 

- CD „ONYX RIP Center Muthon Edition” – 1 szt., 

- Pojemniki z atramentem – 10 szt.  

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. 



         ZORPOT – POZNAŃ Al. Niepodległości 2  
         61 874 Poznań � 061/852 16 86, 853 78 05 wew.244; e-mail: zorpot-poz@inc.pl 
 

7 

 7. USTALENIA Z WIZJI LOKALNEJ 

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

Centa, połoŜone na palecie drewnianej, częściowo zdemontowane. (na czas transportu 

zdemontowany został stelaŜ wyposaŜony w koła jezdne, na którym montuje się ploter) 

 Podczas wizji nie było moŜliwości sprawdzenia urządzenia w pełnym cyklu pracy, plotera 

nie podłączono do zasilania. Mając na uwadze powyŜsze okoliczności maszynę oceniano 

wzrokowo - na tej podstawie nie moŜna określić pełnej kompletności oraz sprawności 

przedmiotowej maszyny. Rzeczoznawcy nie udostępniono Instrukcji Obsługi, Dokumentacji 

Technicznej. Brak dokumentacji dotyczącej historii przebiegu pracy, brak daty produkcji 

przedmiotowego plotera na tabliczce znamionowej. Udostępniono natomiast zestaw płyt 

CD, oraz dysk USB, który normalnie słuŜy jako klucz „ONYX” o nr 150FAE4. 

Urządzenie posiada ślady zuŜycia podczas pracy, uŜytkowania, uszkodzenia malatury. 

Widoczne jest uszkodzenie z lewej strony obudowy – prawdopodobnie po silnym otarciu,  

 w trakcie przemieszczenia maszyny. Skutkiem tego nastąpiło nie tylko uszkodzenie 

malatury, ale takŜe uszkodzenie blachy osłony. 

Stopień zuŜycia: S = 35% 

 

    IDENTYFIKACJA: 

Ploter firmy Mutoh ValueJet : 

- producent: MUTOH INDUSTRIES LTD. , Japonia , 

- typ, model: ValueJet – 1204E   

- rok prod.: 2011 (ustalono na podstawie faktury za kupu) 

- nr fabryczny.: EY4E001758 

-Certyfikat Bezpiecze ństwa: CE 
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 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 plotera drukującego 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 

wycenianego plotera drukuj ącego model ValueJet 1204E  

a  

- z metody porównawczej metodykę dochodzeniu do ceny rynkowej maszyny z 

wykorzystaniem wskaźników kształtujących popyt na rynku, o których jest mowa w dalszej 

części operatu. 

Oszacowanie wartości rynkowej plotera drukuj ącego model ValueJet 1204E  

 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 plotera drukującego w latach.   

               te= 4 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 
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9. Ustalenie warto ści rynkowej plotera drukuj ącego Mutoh model ValueJet 1204E 
                                     

      9.1 Wartość początkowa plotera drukuj ącego Mutoh model ValueJet 1204E 
 
    Wartością początkową jest cena nowego plotera drukującego lub jego odpowiednika.  

       Wartość początkową nowej plotera drukuj ącego Muton model ValueJet 1204E 

    ustalono na podstawie Faktury zakupu –Faktura VAT Nr F/0565/12/11/PL z 13.12.2011  r . 

    gdzie podana wartość wynosiła 39 432,35,00 zł netto. Po uwzględnieniu wskaźnika 

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

    wartość ta wyniesie na dzień szacowania: 38 843,39 zł netto 

 
Po zaokr ągleniu przyjmuj ę warto ść początkow ą WP: 

 

                                          WP = 38 800,00 zł netto 
 
 

     9.2 Współczynnik nowoczesno ści konstrukcji „K” 
 

 K – współczynnik nowoczesności konstrukcji: 

  K = 1 – α ( te – 1);  α – współczynnik ekspercki      Ustalam α = 0,02 

                Wersja plotera obecnie nie produkowana 

                    te= 4 lata    , przyjmuję trwałość maszyny  T= 15 lat  

              K = 1 – 0,01( 4– 1) = 0,94                                Ustalam K = 0,94 
 

 

            9.3  Współczynnik podatno ści rynkowej. 
 

Uwzględniając cel wyceny, przy szacowaniu wartości rynkowej plotera drukującego analizuje 

się następujące składowe współczynniki z zakresu budowy, mające wpływ na wysokość 

zbiorczego współczynnika" E" takie jak: 

• cena bazowa nowej  

• wysokość marŜy handlowych pośredników 

• parametry techniczne wyposaŜenie standardowe i dodatkowe 

• rok produkcji 

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

plotera drukującego 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 plotera drukującego (odpowiednio długi okres oferty, reklama) 
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• 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 = 0,60 

 

 

                         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 SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ 
NETT0 - TZN BEZ PODATKU VAT 

 
 

                        Wartość rynkowa plotera drukuj ącego Mutoh model ValueJet 1204E 
                          

 

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

           WR = 38 800,00 × ( 1 –35/100) × 0,94 × 0,60 = 14 224,08 zł netto 
 

                   Po zaokr ągleniu warto ść plotera drukuj ącego Mutoh model ValueJet 1204E  
  Nr seryjny: EY4E001758, rok produkcji: 2011 wynie sie: 

 

                                                 WR= 14 200,00 zł netto  
 

                     słownie: czterna ście tysi ęcy dwie ście 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 plotera  drukuj ącego Mutoh model ValueJet 1204E 
     Nr seryjny: EY4E001758, rok produkcji: 2011, 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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10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  – 9 zdjęć 

      

 
Zdjęcie Nr 1 Ploter  ValueJet 1204 E, nr seryjny EY4E001758 – widok z przodu 

 
 

 

Zdięcie Nr 2 Ploter ValueJet 1204E, nr seryjny EY4E001758 – sterownik plotera 
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                    Zdjęcie Nr3 Ploter  ValueJet 1204E, nr seryjny EY4E001758 – widok oznakowań maszyny 
 

                      
     Zdjęcie Nr 4 Ploter ValueJet 1204E, nr seryjny EY4E001758 – widoczne uszkodzenie obudowy 
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     Zdjęcie Nr 5 Ploter ValueJet 1204E, nr seryjny EY4E001758 – widok z tyłu na kasety z tuszem 

 

     
Zdjęcie Nr 6 Ploter ValueJet 1204E, nr seryjny EY4E001758 – widok zdemontowanego i spakowanego stelaŜa 
 

                                              
       Zdjęcie Nr 7 Ploter ValueJet 1204E, nr seryjny EY4E001758 – tabliczka znamionowa plotera 
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          Zdjęcie Nr 8 Ploter ValueJet 1204E, nr seryjny EY4E001758 – tabliczka ze znakiem CE 
 

      
   Zdjęcie Nr 9 Ploter ValueJet 1204E, nr seryjny EY4E001758 – zestaw płyt CD z programami sterowania 
 

 
 


