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OCENA TECHNICZNA
dot.
okreSlenie wartoSci rynkowej samochodu pozarniczego

1. Zleceniodawca

Urz4d Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy

9

09-1 10 Sochocin

2. Podstawa opracowania
Oceng Techniczn4 opracowano w oparclu o

-

:

Zlecenie z dnia 22.09,202I roku

- Oglgdziny przedmiotowego pojazdu przeprowadzono w dniu 22.09.2021r w miejscowoSci
Sochocin przy ulicy Zeromskiego 21.

3. Dane ident"vfikacvjne samochodu po2arniczegoi

typ
- rcdzaj pojazdu
- numer rejestracyjnv
- numer ramY
- wskazanialicznika
- rokprodukcji
- pojemnoSd skokowa silnika/moc
- rodzaj zaplonu silnika
- marka /

IFA / W-5OLA/TLF
samoch6d specjalny - pohamiczv

WPN N426
7612969
29084 krn
1980

6560ccrn/70kW
samoczynny

- masa wtasna

4580 kg

calkowita
- numer dowodu rejestracyjnego
- data pierwszej rejestracji
- datapierwszej rejestracji w kraju

10800 kg

- dopuszczalna masa

Seria DR/
01

BAI 3875483

.07.1980r

01.06.2001r

4. WlaSciciel

Miasto i Gmina Sochocin
09-1 10 Sochocin

ulica Guzikarzy 9

5. Stan techniczny

Do oglgdzin w dniu 22.09.2021r przedstawiono pojazd sprawny technicznie. W czasie
oglgdzin stwierdzono co nastEpuje:

o
.
.

samochod ze Sladami zuZycia eksploatacyjnego,
samochod po lakierowaniu kolorem czerwonym,

na calym obwodzie kabiny powyzej reflektor6w przednich polakierowany kolorem
bialym pas o szerokoSci 60cm,

o

r1€r

obydwu bokach kabiny (na bialym pasie) po prawej

i po lewej

napisy wykonane kolorem czerwonym: STRAZ POZARNA,

.
o
.
o
o
o
o
.
.
.
.
o
o

powloka lakiernicza matowa i porysowana na catej powierzchni,

wyplywy i ogniska korozji nalqczeniach blach,
wyplywy i ogniska korozji na wszystkich elementach podwozia,
wngtrze kabiny w dobrym stanie technicznym,
autopompa sprawna technicznie,
zesp6l napgdowy sprawny technicznie,

uktad kierowniczy sprawny technicznie,
uklady hamulcowe sprawne technicznie,
przednie zawieszenie sprawne technicznie,

tylne zawieszenie sprawne technicznie,
uklad jezdny sprawny technicznie,
wszystkie koia jezdne w stanie napompowanyrl,
tarcze wszystkich kot jezdnych z ogniskami i wyplywami korozji,

stronie wystgpuj4

rn tarczy kola jezdnego przedniego prawego zamontowana jest opona radialna marki
Pneumat o rozmiarze 8.25R20

zu|ytaw

50Yo,

na tarczy kola jezdnego przedniego lewego zamontowana jest opona radialna marki
Pneumat o rozmiarze 8.25R20 zuLyta w 507o.

na tarczy kola jezdnego tylnego prawego zewngtrznego zamontowana jest opona
diagonalna marki Pneumat o rozmiarze 8.25-20 zu?ylaw 800/o,

na tarczy kola jezdnego tylnego prawego wewngtrznego zamontowana jest opona
diagonalna marki Pneumat o rozmiarze 8.25-20 zlLytaw 80o/o,

fia tarczy kola jezdnego tylnego lewego zewnglrznego zamontowana jest
diagonalna marki Pneumat o rozmiarze 8.25-20 zuLytaw

opona

80o%,

na tarczy kola jezdnego tylnego lewego wewngtrznego zamontowana jest opona
diagonalna marki Pneumat o rozmiarze 8.25-20 zu?yta w 80%.

6. WartoS6 rynkowa

Obecny stan techniczny jest podstaw4 do okre6lenia wartoSci rynkowej samochodu
poharruczego marki

IFA o parametrach jak w punkcie 3 w wysokoSci 6500,00 PLN (brutto).

slownie: szeSd tysigcy pigdset PLN (brutto)
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