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Określenie wartości rynkowej motocyklu marki SUZUKI model VX 1400 CAVALCADE,  
numer rejestracyjny RMI 8A32, nr identyfikacyjny VIN: JS1VX71A8L2100058 

 zlokalizowanego w miejscowości Malinie 317, 39 – 331 Malinie.  
 
 
Zleceniodawca:        SYNDYK MASY UPADŁOŚCI  

DŁUŻNIKA REGINY BIEŃ 
OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
MALINIE 317 
39 – 331 MALINIE  

 
Przedmiot wyceny:   - przedmiotem niniejszej wyceny jest motocykl marki SUZUKI model VX 1400 

CAVALCADE, numer rejestracyjny RMI 8A32, rok produkcji 1991r., numer 

identyfikacyjny VIN: JS1VX71A8L2100058 zlokalizowany w miejscowości      

Malinie 317, 39 – 331 Malinie. 

 

Podstawa opracowania: 

- Zlecenie e - mail Syndyka Masy Upadłości z dnia 06.10.2022r., 

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy  

  Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 13.01.2021r.,  

  Sygn. akt V GU 758/20, 

- oględziny wycenianego motocyklu, 

   - standardy zawodowe, informatory i biuletyny, 

   - cenniki (INFO - EKSPERT, EUROTAX), 

- analizy rynkowe, informacje internetowe producentów i giełd, 

- informacje przekazane przez upadłą – Panią Reginę Bień.  

 
Cel wyceny: - określenie wartości rynkowej motocyklu dla potrzeb  

   Zleceniodawcy celem sprzedaży w drodze przetargu/licytacji. 

                                  

Oględzin motocyklu dokonano w miejscu postoju w dniu: 12.10.2022r. 

 Lokalizacja wycenianego motocyklu: Malinie 317, 39 – 331 Malinie 

 

Podstawa metodologiczna: 

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą Zleceniodawcy należy określić  

wartość rynkową motocyklu marki SUZUKI model VX 1400 CAVALCADE, numer rejestracyjny RMI 

8A32, rok produkcji 1991r., numer identyfikacyjny VIN: JS1VX71A8L2100058. 

 

Wartość rynkowa jest definiowana jako racjonalnie określona suma pieniędzy, którą chętny 

kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji 
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przy założeniu równości stron bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i 

sprzedaży przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji w określonym czasie. 

 

Wycena zostanie wykonana w podejściu porównawczym metodą porównania bezpośredniego   

wykorzystane m.in. dane z notowań INFO - EKSPERT i EUROTAX o średnich rynkowych wartościach 

motocykli. 
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Klauzule i zastrzeżenia  

 

- Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia oględzin.   

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne, w tym za 

wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotów wyceny,                 

a także za skutki wykorzystania samej wyceny. 

- Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny             

i za taką nie może być uznawane. 

- Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja 

sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość. 

- Niniejsze opracowanie nie może być kopiowane, publikowane w całości lub w części                         

w jakimkolwiek dokumencie bez zgody rzeczoznawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści 

publikacji. 

- Niniejsze opracowanie zostało wykonane ściśle do wyżej opisanego celu i za jego 

wykorzystanie dla innych celów autor nie ponosi odpowiedzialności. 

- W przypadku zmiany celu wyceny, lub zmiany przepisów należy sporządzić ponownie  

         wycenę. 

 
Wycena nie obejmuje analizy stanu prawnego i nie jest orzeczeniem technicznym. Celem 
opracowania jest ustalenie wartości rynkowej wycenianych ruchomości. 
 
Wycena jest własnością zleceniodawcy i nie można wykorzystywać jej do innych celów. 
 
 
 
                                                                    Opracowanie wykonał Rzeczoznawca Samochodowy 
        Biegły Sądowy 
 
                                                                                             mgr inż. Tomasz Poterucha 
 
 
 
 
Rzeszów, dnia: 03.11.2022 r. 
 
 

 


