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Silosy z lejem zewnętrznym  
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I. PODSTAWA METODOLOGICZNA WYCENY 
 

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określona zostanie wartość rynkowa silosów zdefiniowana 

w następujący sposób. 

 

WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny 

kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji 

przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzje o zakupie 

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

Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na nieograniczonym, 

tzn. o wolnym dostępie, rynku. Powyższa wartość uwzględnia m.in. rodzaj i zastosowanie maszyny, 

jej wytwórcę, konstrukcje, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, 

okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową. 

 

Podstawa wyceny w wyżej wymienionym celu są: 

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny, 

- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności maszyny, 

- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości 

dalszego użytkowania. 

 

Przedmiotowe silosy wyceniono stosując podejście porównawcze ponieważ istnieje dla niego dobrze 

rozwinięty rynek wtórny. Przy podejściu porównawczym zastosowano metodę porównania parami. 

Istota tej metody polega na porównaniu wycenianego środka technicznego o znanych cechach kolejno 

ze środkami podobnymi, które były przedmiotami transakcji lub oferty. Przy różnicy w danym 

atrybucie, przyjęto poprawkę (korektę). Punkty poprawkowe zsumowano, obliczono poprawioną 

wartość środka a na końcu wartość środka jako średnią arytmetyczną ważoną. Podstawą porównania 

są dane zawarte w ofertach sprzętu używanego firm handlowych dostępne w Internecie. 

 

II. PODSTAWA WYCENY SILOSÓW  

 
- Badania organoleptyczne dotyczące wycenianego środka technicznego.  

- Informacje uzyskane od przedstawiciela Zleceniodawcy wycenianego środka technicznego. 

- ”Metody wyceny maszyn i urządzeń” - Jerzy Napiórkowski, Ryszard Źróbek, wyd. Zachodnie 

Centrum Organizacji, Zielona Góra 2001 r. 

- Materiały własne rzeczoznawcy. 

- Internetowe portale branżowe: przede wszystkim aukcyjne oraz portale techniczne 

producenta środka.  

 

III. DANE TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE ORAZ OGÓLNA OCENA STANU 

TECHNICZNEGO SILOSÓW 

 

Z uwagi na zbliżony charakter użytkowania i wyeksploatowania zdecydowano o wykonaniu 

jednej opinii dotyczącej wszystkich silosów. Poniżej dane dotyczące ocenianych silosów 

(głównie na podstawie oględzin oraz danych producenta www.michal-

silosy.pl/produkty/silosy/zbozowe/z-lejem-zewnetrznym):  

 

 

 

 

http://www.michal-silosy.pl/produkty/silosy/zbozowe/z-lejem-zewnetrznym
http://www.michal-silosy.pl/produkty/silosy/zbozowe/z-lejem-zewnetrznym
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Marka MICHAŁ 

 
Model/Typ  ZLZ1 z lejem zewnętrznym Ø 2770 

Numery fabryczne 5368 

5369 

5374 

Data produkcji 2012 

Pojemność [m3] bez dachu 
9,51 – wynikająca z danych producenta 

9,94 – wynikająca z tabliczek znamionowych  

Ładowność (0,78t/m3)* [t] 7,4 

Średnica D [mm] 2770 

Wysokość całkowita H2 [mm] 3917 

Wysokość wylotu zboża H3 [mm] 700 

Średnica wylotu zboża [mm] 440 

Klasa jakościowa  I 
 

Według oświadczenia przedstawiciela Zleceniodawcy produkt zakupiony za kwotę ok. 6 285,30 zł 

brutto.  

 

Opis ogólny silosu. 
Silosy zbożowe przeznaczone są do przechowywania nasion zbóż i roślin oleistych. Zapewniają 

racjonalne i bardzo dobre jakościowo magazynowanie wymienionych produktów. Mogą być 

ustawione pojedynczo lub grupowane w baterie po klika sztuk. Silosy zapewniają dosuszanie metodą 

aktywnej wentylacji przy zastosowaniu wymuszonego obiegu powietrza, oraz przewietrzanie masy 

zbożowej. Silosy przeznaczone są do użytkowania na otwartej przestrzeni. Silosy na nogach z lejem 

zewnętrznym dzięki swej budowie umożliwiają całkowite opróżnienie zbiornika. Składają się 

z dachu, płaszcza leja wspartego na konstrukcji nośnej oraz nóg. 
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Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono: 
 Normalne a nawet można określić że minimalne ślady użytkowania. Stan bardzo dobry.  

 Bez uszkodzeń. 

 Nie badano działania silosów.  

 

Wcześniejsze naprawy/remonty. 

Nie przechodziły napraw związanych z użytkowaniem. 

 

IV. OSZACOWANIE WARTOŚCI ŚRODKA TECHNICZNEGO W PODEJŚCIU 

PORÓWNAWCZYM. 

 
Istnieje rozbudowany rynek wtórny silosów podobnego typu jak te podlegające wycenie. 

Przykładowe oferty rynkowe silosów przedmiotowego lub zbliżonego typu oraz porównanie 

oferowanych obiektów względem obiektu wycenianego:  

 

Poziom cen – październik, listopad 2017 r., Tabela porównawcza: 
Atrybut (cecha) Silos 

wyceniany 

Silos nr 1 do porównania Silos nr 2 do 

porównania 

Cecha Poprawka 
[%] 

Cecha Poprawka 
[%] 

Cena brutto (zł) --- 4 500 
 

5 000 
 

Marka i model/typ MICHAŁ 
ZLZ1  

MICHAŁ 
H514 

0 MICHAŁ 0 

Rok produkcji 2012 2002 -10 2008 -6 

Ładowność Ton 7,4 8,1 
przybliżona ładowność przy 

załadunku pneumatycznym 

+2 8 +2 

Pojemność m3 9,94 12,48 +2 --- +2 

Stan techniczny Bardzo 
dobry 

Bardzo dobry 0 Bardzo 
dobry 

0 

Rodzaj oferty sprzedaży normalna normalna 0 normalna 0 

Suma poprawek w 
  

-6 
 

-2 

Waga „w”; w=(100/s) 
  

16,7 
 

50 

Średnia arytmetyczna ważona 

brutto (zł) 

(4 500x16,7+5 000x50):(16,7+50)=4875 zł 
 

Cena maszyny (po ustalonym 

upuście handlowym – 4%) po 

zaokrągleniu brutto (zł) 

4680 zł 

 

Wartość rynkowa każdego spośród przedstawionych silosów  w stanie w jakim przedstawiono 

do oględzin na dzień sporządzania wyceny wynosi: 4 680 zł (brutto). 

 

Zastrzeżenie ograniczające.  

- Po usunięciu niektórych usterek i wysprzątaniu ciągnika jego wartość wzrośnie.  

- Określona wartość obiektu ma charakter orientacyjny. 

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz 

nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu. 

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w 

warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. 

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie 

organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz 

weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny. 

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez 

zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji 
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nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez 

zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny. 

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i 

za taką nie może być uznawana. 

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) 

oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za 

skutki wykorzystania samej wyceny. 

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny 

i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena 

nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie. 

 

V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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Dokument wystawiony również elektronicznie ważny bez podpisu. 

 

Na tym opinię zakończono i podpisano.  

Data                                      Podpis i pieczęć  

 


