WYCENA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI - LAPTOPA
DeLL Vostro 3300
Procesor: Intel(R) Core (TM) i5 CPU 2.66 GHz
Pamięć RAM: 4 GB
Dysk: 120 GB SSD
System operacyjny: 32-bitowy Windows 7
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1.

Przedmiot i zakres wyceny

Przedmiotem wyceny jest ruchomość w postaci laptopa DeLL Vostro 3300, wchodzący w skład
masy upadłości Wojciecha Tupta.
2.

Cel wyceny

Wycena wykonywana jest dla potrzeb postępowania upadłościowego Wojciecha Tupta, sygn.
akt VIII GUp 747/21/S i ma na celu ustalenie wartości rynkowej składnika masy upadłości
wskazanego w pkt 1.
3.

Podstawy wyceny oraz źródła informacyjne

Podstawą formalną niniejszej wyceny jest art. 306 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020, poz. 1228 – t.j., dalej „PU”).
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26 lipca 2021 roku, sygn.
akt VIII GU 914/21/S ogłoszona została upadłość dłużnika Wojciecha Tupta – osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej („Upadły”). Postępowanie upadłościowe toczy się
pod sygn. akt VIII GUp 747/21/S.
Zgodnie z art. 61 PU, z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą
upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W związku z tym, do masy upadłości
Wojciecha Tupta wszedł laptop DeLL Vostro 3300.
Źródła informacyjne:
- kalkulator szacowanej wyceny na stronie https://at-outlet.pl/kalkulator-szkic,
-

kalkulator

szacowanej

wyceny

na

stronie

https://hitit.pl/skup-sprzetu-

komputerowego/#wycensprzet
- analiza rynku wtórnego – porównanie ofert o podobnych parametrach zamieszczonych na
portalu OLX.PL .
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4.

Określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny

Dane techniczne:
DeLL Vostro 3300
Procesor: Intel(R) Core (TM) i5 CPU 2.66 GHz
Pamięć RAM: 4 GB
Dysk: 120 GB SSD
System operacyjny: 32-bitowy Windows 7
Stan techniczny:
Laptop używany, bardzo widoczne ślady użytkowania na zewnętrznej obudowie klapy górnej
i dolnej (zarysowania, wgniecenia), pęknięta obudowa przy zawiasach klapy górnej.
Touchpad, złącza USB sprawne. Brak złącza HDMI. Odtwarzacz CD/DVD niesprawny.
Klawiatura nie jest w pełni sprawna – klawisz litery S nie działa. Bateria niesprawna, laptop
wymaga stałego podłączenia do zasilacza.
Analiza rynku wtórnego – porównanie ofert o podobnych parametrach zamieszczonych
na portalu OLX.PL
Analiza rynku wtórnego możiwa jest dzięki wykorzystaniu dostępnych narzędzi jakimi są
portale internetowe z ogłoszeniami.
Wiodącym portalem internetowym z ogłoszeniami o zasięgu lokalnym oraz krajowym w Polsce
jest OLX.PL, który stał się główną platformą z ogłoszeniami kupna/sprzedaży w kraju,
posiadający dziewięć kategorii ofert, w tym kategorię komputery. Wykorzystując wyszukiwarkę
portalu i uzupełniając ją odpowiednimi danymi, portal wyświetla ogłoszenia spełniające kryteria
wskazane przez użytkownika.
Po uzupełnieniu wyszukiwarki o dane, tj. model laptopa, markę, oraz stan, portal
wyselekcjonował 11 ogłoszeń spełniające te kryteria (w tym 5 ogłoszeń dotyczyły tego samego
przedmiotu). Średnia cena ustalona na podstawie 7 ogłoszeń z portalu OLX wynosi 479,57 zł.
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Z powyższego zestawienia wynika, że oferty o zbliżonych parametrach mieściły się
w granicach cen od 250 zł do 650 zł.
Na stronie internetowej AT OUTLET Sp. z o.o. Sp. K. (https://at-outlet.pl/kalkulator-szkic)
dostępny jest kalkulator wyceny, który umożliwia szacunkową wycenę posiadanego
używanego sprzętu – laptopa lub komputera stacjonarnego. Należy przy tym zwrócić uwagę,
że proponowana przez kalkulator wycena ma charakter poglądowy.
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Dokonana szacunkowa wycena przez ww. kalkulator na stronie internetowej AT OUTLET Sp.
z o.o. Sp. K. dała kwotę 133 zł.

Na

stronie

internetowej

HitIT

Group

Simple

Work

(https://hitit.pl/skup-sprzetu-

komputerowego/#wycensprzet) dostępny jest kalkulator wyceny, który umożliwia szacunkową
wycenę posiadanego używanego sprzętu – laptopa lub komputera stacjonarnego.

Dokonana szacunkowa wycena przez ww. kalkulator na stronie internetowej HitIT Group dała
kwotę 196,80 zł.
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Mając na uwadze powyższe szacunkowe kwoty oraz ogólny stan techniczny laptopa,
za wartość bazową wycenianego przedmiotu przyjęto średnią z: najniższej kwoty wynikającej
z analizy ogłoszeń na portalu OLX.PL – tj. 250 zł oraz szacunkowych cen ustalonych
za pośrednictwem ww. kalkulatorów. Z uwagi na zły stan techniczny oraz duże zużycie
przedmiotu wyceny, a także ze względu na cel wyceny (postępowanie upadłościowe)
zasadnym jest zastosowanie korekty w wysokości 30 %. Wartość rynkowa zostanie więc
wyliczona jako różnica pomiędzy wartością bazową a wartością korekty.

Wartość bazowa =
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= 193,27 zł

Wartość korekty = 193,27 x 30% = 57,98 zł
Wartość rynkowa = 193,27 – 57,98 = 135,29 zł ≈ 136,00 zł
W związku z powyższym za wartość rynkową wycenianego laptopa przyjęto kwotę
136,00 zł.
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